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Johdanto 
 
RutiiNiksi (varhainen puuttuminen perhe- ja parisuhdeväkivaltaan äitiys- ja lastenneuvoloissa) – hankkeelle 
myönnettiin kolmivuotinen Terveyden edistämisen määräraha vuosille 2011 – 2013, jossa yhtenä 
tavoitteena oli kehittää koulutusohjelma perhe- ja parisuhdeväkivallan tunnistamisen ja puheeksi 
ottamisen rinnalle.  Tämä koulutusohjelmaraportti on jatkoa vuosien 2011 – 2012 kehittämistyölle. Tässä 
raportissa keskitytään äitiys- ja lastenneuvoloille suunnatun koulutusohjelman tarkasteluun vuoden 2013 
koulutuspalautteiden pohjalta. 
 
Hankkeen koulutusohjelmaa pilotoitiin vuonna 2013 neljän suuren kunnan alueella Helsingissä, Kuopiossa, 
Rovaniemellä ja Porissa.  Jatkokehittämisen aikana pureuduttiin erityisesti parisuhdeväkivallan puheeksi 
ottamisen problematiikkaan äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä moniammatilliseen yhteistyöhön 
paikallisesti/seudullisesti. Nämä tarpeet nousivat vuoden 2011 – 2012 pilotoinnista. Opetettavan aineksen 
rinnalla käytettiin edelleen hyödyksi työelämästä poimittuja esimerkkejä sekä valikoituja aktivoivia 
menetelmiä teorian ja tietoaineksen käsittelemiseksi. Menetelmät on kuvattu tarkemmin vuosien 2011–
2012 raportissa. 
 
Huomio kiinnittyi edelleen siihen, mitä oppimiseen liittyviä tekoja neuvolan henkilöstöltä on vaadittava 
oppimistilanteissa, jotta parisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen on luontevaa ja yhdenmukaista ja että 
ammattihenkilöstö osaa toimia niin ennaltaehkäisevästi kuin puuttumista vaativissa tilanteissa.  
Koulutusohjelmaa tarkasteltiin kunkin tilaisuuden palautteiden pohjalta ja muutosehdotukset huomioitiin 
seuraavissa koulutuksissa. Alun tarkastelussa on esitetty koulutukseen osallistujilta kysytyt 
taustamuuttujat. 
 
Koulutusohjelmalle esitettyjä kehittämiskysymyksiä vuonna 2013 olivat  

 Mistä aiheista olisi koulutusta toivottu lisää eli puuttuiko jokin aihealue? 

 Oliko koulutuksen aktivoivista menetelmistä hyötyä – tukivatko ne oppimistasi? 
 Minkä koulutusaiheiden arvioisit olleen hyödyllisimpiä ottaessasi esitetyt menetelmät ja lomakkeet 

käyttöön toimipaikassasi? 

 Miten hyödyllisinä pidät koulutuksessa esitettyjä lomakkeita ajatellen niiden käyttöä 
toimipisteessäsi? 

 Missä määrin moniammatillinen koulutusosio tuki hoitoketjun hahmottamista kunnassasi?  

 Millaista tukea tarvitsisit voidaksesi ottaa esitetyt menetelmät ja lomakkeet käyttöön 
toimipisteessäsi?  

 
Koulutusohjelmalle esitettyä ensimmäistä kysymystä pohditaan paikkakunnittain ja sen jälkeen eri 
koulutusten vastaukset on yhdistetty. Ensimmäisen kysymyksen tarkastelu antaa kuvaa siitä, millaisia 
toiveita ja tarpeita eri paikkakunnilla/alueilla on ollut koulutuksen suhteen sekä auttaa ymmärtämään sitä, 
miten koulutusohjelmaa on kehitetty toiveiden ja ehdotusten mukaisesti. Seuraavat kysymykset auttavat 
ymmärtämään menetelmien toimivuutta tiedon ja taidon kartuttajana, koulutusaiheiden merkitystä 
lomakkeen käyttöönoton kannalta, lomakkeiden hyödyllisyyttä oman työn kannalta ja koulutusosion 
antamaa tukea moniammatillisen yhteistyön rakentamiseksi paikallisesti.  Koulutusohjelmassa käsitellyt 
avoimet vastaukset kuvaavat osallistujien subjektiivisia kokemuksia, jotka on pyritty ottamaan huomioon 
koulutusohjelmaa kehittäessä. 
 
Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttöön ottamiseksi suunnitellun 
koulutusohjelman kehittämisessä tehdyt tärkeimmät havainnot ovat, että lomakkeen käytön ja puheeksi 
ottamisen varmuutta lisää paikalliset/seudulliset hoitopolkumallit. Kun hoitopolut erilaisiin väkivallan 
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tilanteisiin (väkivallan uhka, aikaisemmin koettu väkivalta, akuutti väkivallan tilanne) ovat selkeät, kokemus 
puuttumisen mahdollisuudesta vahvistaa myös puheeksi ottamisen varmuutta.  Käytetyt aktivoivat 
menetelmät ovat tärkeitä yhteistyön rakentamisessa ja asioiden sisäistämisessä.  
 
Koulutusprosessissa tehdyt kaikki muutokset eivät välttämättä ole palvelleet toisen kunnan 
koulutustarpeita. Tämä on olennaista huomioida koulutusohjelman kehittämisprosessia tarkastellessa. 
Lisäksi puolentoista päivän koulutusohjelman aikarajoitteisuus tuo esille lisäkoulutusaiheita ja 
lisäkoulutustarpeita, kuten lastensuojelu, väkivallan puheeksi ottaminen lasten kanssa, kirjaamiskäytännöt 
(juridiikka) ja toimiminen väkivaltaa tehneen kanssa. Lopussa on esitetty koulutusohjelman sisältöalueet ja 
ehdotukset jatkokoulutusaiheiksi.  

 

Koulutusohjelman arvioinnin taustaa 
 

RutiiNiksi – koulutus järjestettiin neljällä paikkakunnalla järjestyksessä Helsinki, Kuopio, Rovaniemi ja Pori. 
Koulutustarpeita tarkasteltiin kunkin koulutusosion jälkeen ja ohjelmaa kehitettiin saatujen 
ehdotusten/palautteiden mukaisesti. Lisäksi koulutuspäivien sisällä huomioitiin sen hetkiset tarpeet ja 
ohjelmaa muokattiin tarvittaessa päivien kuluessa. Tällä pyrittiin siihen, että osallistujat saivat vaikuttaa 
mahdollisimman paljon sellaisen koulutusohjelman rakentamiseen, joka tukisi parhaiten perhe- ja 
parisuhdeväkivallan tunnistamista, puheeksi ottamista ja väkivaltaan puuttumista paikallisesti/alueellisesti. 
Koulutuksessa käytetyt ja tuotetut materiaalit kerättiin kunkin koulutuksen osalta yammer.com – 
materiaalipankkiin osallistujien saataville.  
 
Vuonna 2013 RutiiNiksi – hankkeessa koulutettiin 148 henkilöä, joista neuvolan terveydenhoitajia ja 
lääkäreitä oli yhteensä 111. Moniammatillisen työn edustajat ovat terveydenhoitajia äitiys- ja 
perhesuunnitteluneuvolasta, ehkäisyneuvolasta ja sijais- ja jälkihoidosta sekä muita toimijoita 
psykososiaalisista palveluista, perhetyöstä, poliisista, turva-asumisesta ja alueella toimivista järjestöistä.  
Palautteisiin vastasi yhteensä 111 toimijaa1, joista 87,3 prosenttia osallistui molempiin koulutuspäiviin. 
Vastauksiin vaikuttaa siis myös toiseen päiviin kutsuttujen moniammatillisten toimijoiden näkemykset.  
(Taulukko 1.) 
 
 
Osallistuin koulutuksen                                 

  

 0 0 

 toiseen päivään 14 12,7 % 

 molempiin päiviin 96 87,3 % 

 110 100 % 

Taulukko 1.  Koulutukseen osallistuminen 

Kyselyyn vastanneista suurin osa oli toiminut ammatissaan vähintään kymmenen vuotta. Tuoreita 
ammattiin valmistuneita oli osallistujissa vähiten2.  (Taulukko 2.) 
 
 
 

 

                                                                 
1
 Vaihtelua esiintyy koulutuspalautteiden vastausosiossa (kaikki eivät ole vastanneet kaikkiin osioihin).  

2
 Koulutuksessa oli myös yksi terveydenhoitoalan opiskelija. 
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Kuinka kauan olet toiminut ammatissasi?   

 alle 2 vuotta     8 7,2 % 

2-4 vuotta 18 16,2 % 

5-9 vuotta 22 19,8 % 

10 tai enemmän 63 56,8 % 

 111 100 % 

Taulukko 2. Kuinka kauan koulutukseen osallistunut on toiminut ammatissaan. 

Koulutukseen osallistuneista 38,5 prosenttia ei ollut koskaan saanut koulutusta perhe- ja 
parisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi. Reilut puolet (56,9 %) osallistujista olivat saaneet koulutusta joskus. 
Vain yksi osallistuja koki saaneensa koulutusta erittäin usein. (Taulukko 3.) 
 

 Oletko saanut aikaisemmin koulutusta perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisystä? 

  erittäin usein 1 0,9 % 

  usein 4 3,7 % 

  joskus 62 56,9 % 

  en koskaan 42 38,5 % 

 109 100 % 

Taulukko 3. Onko saanut aikaisemmin koulutusta perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisystä? 

 
Äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajista, lääkäreistä ja koulutukseen osallistuneista muista 
toimijoista 87,4 prosenttia totesi kohtaavansa väkivallan uhreja joskus työssään. Osa ilmoitti kohtaavansa 
väkivallan uhreja erittäin usein (4,5 %) tai usein (7,2 %). Yksi vastanneista arvioi, ettei kohtaisi väkivallan 
uhreja lainkaan oman toimenkuvansa äärellä. (Taulukko 4.) 
 

 Kuinka usein arvioit kohtaavasi työssäsi perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreja? 

  erittäin usein 5 4,5 % 

  usein 8 7,2 % 

  joskus 97 87,4 % 

  en koskaan 1 0,9 % 

 111 100 % 

Taulukko 4. Kuinka usein arvioi kohtaavansa työssään perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreja 

 

 
 

Koulutusohjelman kehittämisen prosessi 
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Äitiys- ja lastenneuvoloille suunnattua koulutusohjelmaa kehitettiin vuonna 2013 Helsingin, Kuopion, 
Rovaniemen ja Porin koulutuspalautteita hyödyntäen. Jo heti aluksi koulutuksen teema-alueet rajattiin 
siten, että esimerkiksi lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa tarkasteltiin perheessä tapahtuvan parisuhdeväkivallan 
kautta. Koulutuksessa keskityttiin väkivallan puheeksi ottamiseen aikuisasiakkaan kanssa.  
 
Koulutuksen ensimmäisenä päivänä käsiteltiin Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin- ja 
kartoituslomakkeen käyttöä puheeksi ottamisen menetelmänä. Ensimmäinen puoli päivää piti sisällään 
perhe- ja parisuhdeväkivallan yleisyystarkastelun, väkivallan aiheuttamat traumat, alkoholi-, mielenterveys- 
ja väkivalta- syys-seuraussuhteet, parisuhdeväkivallan puheeksi ottamisen, Lähisuhde- ja perheväkivallan 
suodatin- ja kartoituslomakkeen ohjeistuksineen (turvasuunnitelma, väkivallan riskinarviointi ja 
kirjaamiskäytännöt). Puolentoista päivän koulutusraamista (lähiopetus) hioutui pois aiheita, kuten 
parisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen lasten kanssa ja huomioitavat asiat väkivaltaa tehneen 
tukiprosessissa.  
  
Koulutuksen moniammatillinen päivä perustui toiminnallisuuteen käyttäen erilaisia aktivoivia menetelmiä 
moniammatillisen yhteistyön rakentamiseksi ja opitun aineksen syventämiseksi 3. Koulutuksen 
moniammatilliseen päivään kutsuttiin edustus kunnan peruspalveluiden toimijoista ja väkivaltatyöhön 
keskittyneistä järjestöistä. Kaikki kutsutut toimijat eivät päässeet paikalle.  
  
Jokaisella koulutuspaikkakunnalla kerättiin koulutuspalautetta ja sitä tarkastellaan seuraavien kysymysten 
kautta  
 

 Mistä aiheista olisi koulutusta toivottu lisää eli puuttuiko jokin aihealue? 

 Oliko koulutuksen aktivoivista menetelmistä hyötyä – tukivatko ne oppimistasi? 

 Minkä koulutusaiheiden arvioisit olleen hyödyllisimpiä ottaessasi esitetyt menetelmät ja lomakkeet 
käyttöön toimipaikassasi? 

 Miten hyödyllisinä pidät koulutuksessa esitettyjä lomakkeita ajatellen niiden käyttöä 
toimipisteessäsi? 

 Missä määrin moniammatillinen koulutusosio tuki hoitoketjun hahmottamista kunnassasi?  

 Millaista tukea tarvitsisit voidaksesi ottaa esitetyt menetelmät ja lomakkeet käyttöön 
toimipisteessäsi?       

 
Koulutusohjelmaa kehitettiin aina seuraaviin tilaisuuksiin palautteet huomioiden. Jokaisessa 
koulutusosiossa oli ennakkotehtävä, puolitoista lähipäivää ja lopputehtävä. (Ks. Liite 1-4.) Palautteet 
kerättiin heti lähikoulutuspäivien lopuksi. 
 

Mistä aiheista olisi koulutusta toivottu lisää eli puuttuiko jokin aihealue? 
 

Koulutusohjelmalle esitetyllä kysymyksellä Mistä aiheista koulutukseen osallistuja olisi toivonut lisää 
koulutusta, puuttuiko jokin aihealue, haluttiin saada tietoa koulutusohjelman sisällön kehittämiseksi. 
Kysymystä tarkasteltiin eri paikkakunnilla pidettävien koulutusten välissä. Muutoksia tehtiin jonkin verran ja 
lisäksi päivän teemoja tarkennettiin sen mukaisesti kuin toiveita esiintyi koulutuspäivien aluksi.  
 

Helsinki (11.6.2013, 13.6.2013) 

 

                                                                 
3
 Aktivoivista menetelmistä l isää vuosien 2011 – 2012 raportissa. 
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Helsingin koulutukseen osallistui 37 neuvolan terveydenhoitajaa ja yksi neuvolalääkäri. Koulutukseen 
osallistuvia moniammatillisia toimijoita osallistui sekä peruspalveluista että järjestöistä, yhteensä 13.  
Koulutuksen ohjelma muodostui 2012 pilotissa kerätyn ja analysoidun palautteen kautta. (Liite 1.)  
 
Koulutuksesta rakentui yksi puolen päivän ohjelma äitiys- ja lastenneuvolahenkilöstölle ja yksi kokonainen 
moniammatillinen päivä, johon kutsuttiin hoitoketjun kannalta tärkeitä neuvolan yhteistyötahoja.  
Koulutukseen kuului lähipäivien lisäksi ennakkotehtävä ja lopputehtävä. Paikalle saapuneet toimijat tulivat 
sosiaalityöstä, lapsiperheiden kotipalvelusta, Lyömättömästä linjasta, Ensi- ja turvakotien liitosta, Monika-
naisista, Väestöliitosta, Maria-akatemiasta, Tukinaisista ja Rikosuhripäivystyksestä. 
 
Koulutuksen ohjelma muotoutui päivien mittaan erilaiseksi, sillä ensimmäisessä koulutuspäivässä oli yli 30 
toimijaa ja toisessa päivässä yli 50 terveydenhoitajaa, lääkäri ja moniammatillista toimijaa. Toisen päivän 
ohjelmassa joustettiin, jotta moniammatillisen työn edustajat pääsivät kertomaan itsestään ja työn 
kuvastaan. Koulutusohjelmaan suunniteltu DVD – materiaali (video Kukaan ei näe meitä) jätettiin pois.  
Osallistujaryhmän ollessa suuri, myös keskustelulle annettiin aikaa. Tämä aiheutti sen, että joitain 
aihealueita jouduttiin supistamaan, kuten esimerkiksi teema alue oma/työssä jaksaminen. Koulutuksessa 
käytiin läpi väkivallan tunnistamista käsitteiden ja yleisyyden sekä traumojen kautta. Lisäksi käsiteltiin 
mielenterveyttä, alkoholia ja väkivaltaa syy-seuraus – näkökulmasta. Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin 
ja kartoituslomake oli lähetetty koulutettaville neuvolan terveydenhoitajille ja lääkärille jo etukäteen. 
Lomaketta käsiteltiin ohjeistusten, turvasuunnitelman, kysymisen ajankohdan ja kirjaamiskäytäntöjen 
kautta. Lisäksi tehtiin puheeksi ottamisen harjoitus hyödyntäen terveydenhoitajan omaa kokemusta 
(casea). Moniammatillisessa päivässä rakennettiin yhteistyötä keskustellen ja kirjaten ratkaisuja erilaisin 
menetelmin (dynaaminen fasilitointi, open space ja tiekartta4). Tavoitteena oli saada konkreettisia 
ratkaisuja siihen, miten neuvolat etenevät hoitopolun rakentamisessa. 
 
Kun palautteessa kysyttiin, mistä aiheista koulutusta olisi toivottu lisää, Helsingissä avoimeksi jääneitä 
asioita jäi runsaasti. Osa koulutuksen lisätarpeista kosketti Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin- ja 
kartoituslomakkeen käyttöä (ajankohdat ja kirjaamiskäytännöt), lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa (miten ottaa 
väkivalta puheeksi lapsen kanssa ja miten kysyä väkivallasta neuvolavastaanotolla silloin kun lapsi on 
paikalla), miten tukea väkivallan kokijaa, miten ymmärtää irtautumisen vaikeutta ja väkivallasta 
selviytymistä, mitä väkivalta on (ilmiö) ja millainen on väkivallan uusiutumisen riski, trauman vaikutukset 
perheeseen, puolisoon ja lapsiin. Toivottiin myös miesnäkökulmaa, hyvän parisuhteen käsittelyä ja sitä 
miten voi saada itselle apua. Lisäksi toivottiin lisää toimijoiden esittäytymistä peruspalveluista, 
moniammatillisen yhteistyön ja hoitoketjun käsittelyä sekä tapausesimerkkejä, joihin rakennettaisiin 
käytännön toimintaohjeet. Hoitopolkumallia toivottiin myös väkivaltaa tehneen osalta. Todettiin, että 
koulutuspäiviä tulisi olla lisää, esimerkiksi lastensuojelunäkökulmasta. 
 
Koulutukseen osallistujat huomauttivatkin, että koulutuksesta puuttuu väkivallan puheeksi otto lapsen 
kanssa, tunneosaaminen, sodanajan vaikutus väkivallan syntyyn/masennukseen, väkivallan tekijän 
auttaminen, oma jaksaminen, fyysiset väkivallan merkit lapsilla, selkeämpi tieto siitä mihin väkivaltaa 
kohdannut/tehnyt ohjataan (esimerkiksi henkisen väkivallan tapauksissa). Lisäksi kiinnitettiin huomiota 
poliisin puuttumiseen moniammatillisesta päivästä, realiteettien ymmärtämiseen (resurssit), 
väkivaltateeman syvällisempään käsittelyyn, oman prosessin, pelkojen/tunteiden selvittämiseen ja siihen 
miten työpaikka voi tukea tunnistamisen, puheeksi ottamisen ja puuttumisen prosessissa. 
     

Kuopio (25.–26.9.2013) 

 

                                                                 
4
 Menetelmät ovat kuvattu vuosien 2011 – 2012 koulutusohjelmaraportissa, sivuilla 17–20. 
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Helsingissä nousseet koulutustarpeet huomioitiin Kuopion koulutuksessa, jossa ohjelman runko pysyi 
periaatteessa samanlaisena, mutta kaivattuja aihealueita pyrittiin täsmentämään niiltä osin kuin aikaan 
saatiin mahtumaan (liite 2). Kuopion koulutukseen osallistui 36 neuvolan terveydenhoitajaa ja edustajat 
äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolasta, perhekriisiyksiköstä ja kriisikeskuksesta. Koulutuksessa keskustelu ja 
kokemusten jakaminen oli hedelmällistä, joten sille annettiin aikaa ja puheeksi ottamisen 
simulaatioharjoituksesta luovuttiin. Puheeksi ottamisen yhteydessä keskusteltiin tilanteista kun lapsi on 
vastaanottotilanteessa paikalla. Koska hankkeessa keskityttiin lapsiin parisuhdeväkivallan kautta, todettiin, 
että väkivallan puheeksi ottoa lasten kanssa (teoriaa) ei käsitellä lähipäivien aikana toiveista huolimatta. 
Koulutuksessa keskusteltiin Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen yhteydessä 
ohjeistuksesta, turvasuunnitelmasta, riskinarvioinnista ja kirjaamiskäytännöistä.  Alkoholi-, mielenterveys ja 
väkivalta – osio käsiteltiin lyhyemmin kuin aikaisemmin. Toisena koulutuspäivänä näytettiin video ja se 
käsiteltiin hyödyntäen neljän kulman menetelmää. Neljän kulman pohdintatehtävät kytkeytyivät 
tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen, puuttumiseen ja väkivallasta irtautumisen vaikeuteen.  
 
Kuopion koulutusta suunniteltaessa (Helsingin palautteiden mukaisesti) todettiin, että on annettava 
enemmän aikaa työntekijän omaan jaksamiseen ja hoitopolkujen tekemiseen. Oman jaksamisen käsittelyyn 
jäi kuitenkin hyvin niukasti aikaa, sillä hoitopolkujen rakentaminen vei suunniteltua enemmän aikaa. 
Koulutuksessa käytettiin neljää tosipohjaista case – tilannetta, jotka sijoittuvat kategorioihin akuutti 
väkivalta, väkivallan uhka ja aikaisemmin koettu väkivalta. Näihin etsittiin hyviä käytäntöjä toimia väkivaltaa 
kokeneen, väkivaltaa tehneen, lapsen ja myös eläimen näkökulmasta. Auttajatahot kirjattiin ylös 
esimerkkitapausten pohjalta.  
 
Kuopion palautteista nousi Helsinkiä vähemmän lisäkoulutustarpeita, mutta avoimeksi jääneet asiat olivat 
hyvin samantyyppisiä. Lisäkoulutustarpeet liittyivät Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin- ja 
kartoituslomakkeeseen, kirjaamiskäytäntöihin ja ”työkaluihin”/konkreettiset asiat varhaiseen puuttumiseen 
ja puheeksi ottamiseen, lapsen kohtaamiseen vastaanotolla, miten ottaa väkivalta puheeksi lapsen kanssa, 
miten auttaa lasta/tukea lasta ja ohjata eteenpäin eri tilanteissa, moniammatilliseen yhteistyöhön 
(hoitopolku, Kuopion malli). Todettiin myös, että tunnistamiseen on ollut aikaisemmin koulutusta, joten 
olisi tärkeä keskittyä hoitopolkuun neuvolatyön kannalta (esimerkiksi yhteiset käytännöt keskosten 
kannalta?). Lisäksi toivottiin sellaisia teema-alueita kuin nainen väkivallan tekijänä (äiti) ja väkivallan tekijän 
luonnekuvaus ja syy-seuraus – suhteet. 
 
Koulutukseen osallistujista osa totesi, että koulutuksessa saatiin kattavasti tietoa, mutta joku puolestaan 
koki päivät suppeiksi ja yksipuolisiksi. Kokemuksissa oli havaittavissa ristiriitaisuutta.  Puutteiksi osallistujat 
nostivat heitä kiinnostavat aiheet kuten naisten väkivaltaisuus parisuhteessa, miesten kokema fyysinen ja 
henkinen väkivalta, paikallinen yhteistyö ja lapsen tukitoimet. Poliisin puuttumista moniammatillisesta 
koulutuspäivästä pidettiin puutteena. 
 

Rovaniemi (2.-3.10.2013) 

 

Rovaniemen koulutukseen osallistui 20 terveydenhoitajaa, kaksi lääkäriä ja psykiatrinen sairaanhoitaja. 
Moniammatillisesta päivässä edustettuina terveydenhuoltohenkilöstön lisäksi olivat poliisi ja kolme 
edustajaa lapin ensi- ja turvakodista.  Rovaniemen koulutuksessa huomioitiin Kuopion ja Helsingin 
koulutustarpeet. Tultiin edelleen siihen tulokseen, että lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan keskitytään 
parisuhteen kautta ja eikä mennä teoriatasolla aiheeseen väkivallan puheeksi ottaminen lapsen kanssa. 
Joka tapauksessa aihealueesta etsittiin tietoa ja se linkitettiin koulutettaville yhteiseen yammer.com – 
sivustoon, joka toimii koulutettavien materiaalipankkina. Koulutuksessa ei myöskään ollut mahdollista 
tarkastella syvemmin miesten kokemaa väkivaltaa. Hoitopolkuihin paneuduttiin edelleen erilaisten 
tapausten kautta ja alueelliset auttajatahot kirjattiin ylös. Hoitopolkumalli jäi terveydenhoitohenkilöstön 
jatkokehitettäväksi, kuten Helsingissä ja Kuopiossakin.  
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Kirjaamiskäytäntöihin pyydettiin perehtymään materiaalin Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä 
kouluterveydenhuoltoon 2012, THL kautta. Päätös tehtiin sen vuoksi, että kirjaamiskäytännöt herättivät 
juridista keskustelua, johon kouluttajilla ei ollut enää pätevyyttä vastata. Koulutukseen osallistuneille 
annettiin sosiaali- ja terveysministeriön asiakirjoista vastaavan juristin yhteystiedot. 
Parisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen (taidot) nousivat Kuopion koulutuspalautteissa esille 
riittämättöminä, joten puheeksi ottamiselle huomioitiin harjoitusaikaa Rovaniemellä. (Liite 3.) Tapaus oli 
suunniteltu ja työntekijät tekivät simulaatioharjoituksen väkivaltaa kokeneesta lapsesta asiakaskäynnillä. 
Näin pyrittiin myös huomioimaan enemmän lasta ja lapsen kohtaamista vastaanotolla.  Muutoin 
koulutuspäivien ohjelma mukaili Kuopion ohjelmaa. Teema-alueen oma työssä jaksaminen – tarkastelulle 
jäi jälleen liian vähän aikaa. 
 
Edellisten ratkaisujen myötä palaute oli edelleen hyvin samansuuntaista ja odotettavaa. 
Kirjaamiskäytäntöjen siirtäminen luettavaksi asiaksi ei palvellut koulutukseen osallistujien toiveita, lapsiin 
kohdistuva väkivalta, lapsen tukeminen ja väkivaltaa kokeneen lapsen kohtaaminen vastaanotolla koettiin 
jäävän riittämättömäksi, väkivallasta irtautumisen vaikeudesta olisi haluttu kuulla lisää, lomakkeiden 
käyttöä ja puheeksi ottamista olisi haluttu harjoittaa lisää, oman jaksamisen tarkastelulle oli liian vähän 
aikaa. Lisäksi koulutuksesta puuttui paikallinen sosiaalityön näkemys kokonaan ja se vaikutti 
moniammatillisen yhteistyön rakentumisen kokemukseen. Näin ollen hoitopolku jäi epäselväksi, sillä 
konkreettisia ratkaisuja (myös sosiaalipuolelta) odotettiin. Myös käytännön tilanteita toivottiin lisää. 
 
Osallistujien mielestä koulutuksesta puuttui alueet kuten lapseen kohdistuva väkivalta, kirjaamiskäytännöt, 
asioista keskustelu silloin kun molemmat vanhemmat ovat vastaanotolla yhtä aikaa (väkivaltaa 
ehkäisevässä mielessä), juridiset velvollisuudet ja käytännöt väkivaltatilanteissa (pienryhmäkeskustelu ei 
riitä) ja mitä tehdään kun parisuhteessa on molemminpuolista väkivaltaa, eikä kumpikaan osapuoli halua 
apua. Sosiaalityön edustus olisi myös koettu tärkeäksi. Toisaalta joku koki, että päivän aikana tuli kaikki 
tarpeellinen käsiteltyä. 
 
 

Pori (19.–20.11.2013) 

 

Viimeinen pilotointi oli Porissa, jossa paikalla oli 15 osallistujaa äitiys- ja lastenneuvolan puolelta, kaksi 
ehkäisyneuvolan puolelta, yksi sijais- ja jälkihuollosta ja neljä ehkäisevästä perhetyöstä. Moniammatilliseen 
yhteistyöpäivään osallistuivat edellä mainittujen lisäksi poliisi, edustaja psykososiaalisista laitospalveluista 
(lähisuhde- ja perheväkivallan yhdyshenkilö) ja kaksi edustajaa turva-asumisesta, kaksi edustajaa aikuisten 
vastaanotosta ja yksi lastensuojelusta, neuvolan terveydenhoitajaopiskelija sekä Porin ensi- ja 
turvakotiyhdistys. 
    
Pori oli viimeinen koulutuspaikka ja ohjelma suunniteltiin tarkasti hyödyntäen edellisiä palautteita (liite 4). 
Ohjelmassa säilyi edelleen väkivallan käsitteet ja yleisyys ja traumat. Mielenterveys, alkoholi- ja väkivalta 
jätettiin luettavaksi materiaaliksi. Koulutuksen aluksi kerrottiin, että materiaalipankkiin (yammer.com) 
liitetään tietoa/kirjallisuutta lapsiin kohdistuvasta väkivallasta (myös puheeksi ottamisesta) ja väkivallan 
tekijän auttamistyöstä. Puheeksi ottamisesta ei ollut simulaatioharjoitusta, vaan puheeksi ottamiseen 
motivoiduttiin aiheilla Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttö, 
turvasuunnitelman ja riskinarvioinnin tekeminen, lapset vastaanotolla ja kirjaamiskäytännöt. Lisäksi 
puheeksi ottamisen haasteita ja mahdollisuuksia käsiteltiin voimaantumisprosessin kautta. 
Voimaantumisprosessi kehittyi palautteista, jotka oli kerätty jo aikaisemmin koulutettujen 
terveydenhoitajien kokemuksista käyttää Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin- ja kartoituslomaketta.   
Moniammatillisessa päivässä keskityttiin erityisesti alueellisen hoitopolkumallin kehittämiseen ja 
keskustelulle annettiin tilaa. Koulutusohjelmassa yhdistettiin videon jälkeiseen työskentelyyn aikaisempaa 
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vankemmin teoriat irtautumisen vaikeudesta ja selviytymisprosessista, joka liittyi myös omaan työssä 
jaksamisen problematiikkaan. 
 
Porin koulutuspäivien jälkeen tuli yksi kommentti siitä, kuinka turvasuunnitelmaan liittyvät käytännöt olivat 
jääneet epäselväksi.  Moniammatillisesta yhteistyöstä haluttiin organisaatiolle mallia, jotta olisi tietoa 
jatkohoitopaikoista ja keinoja lähestyä asiaa. Lisäksi mielenkiinto oli herännyt väkivaltaa tehneen ihmisen 
ajatusmaailmaa kohtaan.  Tällä kertaa aikaa oli riittävästi oman jaksamisen tarkasteluun. Kysymykseen 
”puuttuiko koulutuksesta jotain”, saatiin vain yksi palaute. Vastaus oli yksinkertainen ja koulutusohjelman 
onnistumista vahvistava ”en kokenut, että jokin osa/aihe olisi jäänyt puuttumaan, päinvastoin, oli erittäin 
monipuolista tieto- sekä tunnetasolla”.     
  

 

Oliko koulutuksen aktivoivista menetelmistä hyötyä – tukivatko ne oppimistasi? 
 

Koulutuksen sisällön muokkaaminen puolentoista päivän kokonaisuuteen oli haasteellista. Kuitenkin Porin 
koulutuksesta saatu palaute vahvisti oikeiden asioiden käsittelyä pienessä ajassa. Koulutuksessa oltiin myös 
kiinnostuneita aktiivisten menetelmien käytöstä oppimisen tukena. Aktivoivia menetelmiä olivat erilaiset 
ryhmäkeskustelut ja palaverit, Dynaaminen fasilitointi, Open space ja tulevaisuuden kartta (Helsinki). Case – 
tapaukset ja Kukaan ei ne meitä – videon käsittely (Rovaniemi, Kuopio ja Pori). Alun cocktail, PechaKucha, 
Karuselli ja simulointiharjoitukset puheeksi ottamisesta (toteutettiin kaikissa koulutuksissa).5 Menetelmiä 
käytettiin sekä tiedon syventämiseen että kokemusten jakamiseen ja yhteistyön rakentamiseen. 
Koulutukseen osallistujilta kysyttiin: Oliko koulutuksen aktivoivista menetelmistä hyötyä – tukivatko ne 
oppimistasi? 
 
Koulutukseen osallistujista noin puolet (52,8 %) olivat sitä mieltä, että aktiiviset menetelmät tukivat heidän 
oppimistaan melko paljon. Osa koki, että menetelmät tukivat erittäin paljon (31,1 %) tai ei kovin paljoa (16 
%). Yksikään koulutukseen osallistujista ei kokenut menetelmiä täysin hyödyttömiksi.  (Taulukko 4.) 
 

Miten mielestäsi koulutuksen aktivoivat menetelmät hyödynsivät/tukivat oppimistasi? 

   

  erittäin paljon 33 31,1 % 

  melko paljon 56 52,8 % 

  ei kovin paljon 17 16,0 % 

  ei ollenkaan 0 0 % 

vastanneita 106 100,0 % 

Taulukko 5. Miten aktivoivat menetelmät hyödynsivät/tukivat oppimistani   

 
 
Koulutukseen osallistujien perusteluista oli löydettävissä paljon positiivista palautetta aktivoivien 
menetelmien käytöstä. Käytetyistä menetelmistä erityisesti nostettiin ajatuksia herättävä video, 
ratkaistavat case -tapaukset, käytännölliset ja keskustelevat ryhmätyöt ja palaverit sekä puheeksi ottamisen 
simulaatioharjoitus.  Menetelmiä pidettiin virkistävinä, osallistavina, omaa ajattelua ja toimintamuotoja 
aktivoivina. Menetelmiä pidettiin hyvänä luentojen ohessa, koska ne auttavat pohtimaan keinoja ja 
ratkaisuja yksin ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Moniammatillisten keskustelujen kautta koettiin saavan 

                                                                 
5
 Lue aktivoivista menetelmistä l isää vuoden 2011 – 2012 koulutusohjelmaraportista. 
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uusia näkökulmia ja kontakteja. Tositilanteiden läpikäyminen auttoi sisäistämään asioita. Menetelmien 
koettiin ruokkivan monenlaisia mielipiteitä ja ajatuksia, ne tukivat oppimista ja asioihin perehtymistä. J oku 
koki saavansa paljon apuvälineitä omaan työhönsä. 
 
Toisaalta toisen myönteinen kokemus saattoi olla toisen kritiikin kohteena. Palautteissa esitettiin 
argumentteja siitä kuinka vastaaja halusi ”oikeaa” tietoa luentomenetelmällä kun toisen mielestä 
luennointi pelkästään ei olisi ollut yhtä hyödyllistä kuin yhdessä työskentely ”joutui käyttämään montaa 
aistia kerralla”. Joku saattoi kritisoida konkretian puuttumista, kun toinen puolestaan koki koulutuksen 
hyvinkin konkreettiseksi. Myös isoa ryhmäkokoa ja sen haltuunotosta oltiin eri mieltä. Käytettyjä 
menetelmiä kehuttiin hyviksi uusiksi menetelmiksi ja toteutustapoja hauskoiksi, ja toisaalta hassuiksi ja 
vanhoiksi. Menetelmiä saatettiin käyttää liikaa ja osa niistä koettiin turhiksi, kun taas joku koki esimerkiksi 
ryhmäkeskusteluiden määrän sopivaksi.  
 
Sisällöllisesti tiedollinen puoli saattoi olla toiselle tuttua kun taas jollekin siinä oli uutta ja tärkeää tietoa. 
Päivät eivät olleet helppoja haasteellisen aihealueen takia ”melkoinen kaaos asioista jäi muhimaan”. 
 

 

Minkä koulutusaiheiden arvioisit olleen hyödyllisimpiä ottaessasi esitetyt 

menetelmät ja lomakkeet käyttöön toimipaikassasi? 
 

Päivien palautetta kysyttäessä haluttiin vielä tarkentaa niitä sisältöalueita, jotka koulutettavat kokivat 
tärkeiksi alueiksi ottaessaan Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttöönsä. 
Tällä kysymyksellä vielä varmistettiin, että päivien aikana syvennettäisiin niitä aihealueita, jotka koetaan 
erityisen tarpeellisiksi.   
 
Kysyttäessä, mitkä koulutuksen aihealueet koettiin hyödyllisimmiksi ottaessa menetelmät ja lomakkeet 
käyttöön omassa toimipaikassa olivat puheeksi ottaminen, suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttö, 
turvasuunnitelman laatiminen, oma työssä jaksaminen ja moniammatillinen yhteistyö sekä 
lähisuhdeväkivallan piirteet ja yleisyys. Vähiten tärkeinä aineina taulukon jaottelun mukaan nousi 
mielenterveys- ja alkoholiongelmat, traumareaktiot ja uhrin traumatisoituminen, uhrin selviytymisprosessi 
ja väkivallan uusiutumisriskin arviointi. Lähisuhdeväkivallan kirjaaminen, lapsi vastaanotolla sekä 
väkivallasta irtautumisen prosessi olivat osankin mielestä tärkeitä ja sijoittautuivat asteikossa keskivaiheille. 
(Taulukko 5.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vastauksien määrä kussakin 
aihealueessa 

Koettu aihealueen tärkeys 
järjestyksessä 1-13 

Lähisuhdeväkivallan puheeksi 51 1 
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ottaminen 

Suodatin ja kartoituslomakkeen 
käyttäminen      

36 2 

Turvasuunnitelman laatiminen 27 3 

Oma jaksaminen 24 4 

Moniammatillinen yhteistyö    20 5 

Lähisuhdeväkivalta ilmiönä 
(piirteet, yleisyys)             

18 6 

Irrottautuminen väkivaltaisesta 
suhteesta 

17 7 

Lapsi vastaanotolla   13 8 

Lähisuhdeväkivallan kirjaaminen 12 9 

Väkivallan uusiutumisriskin 
arvioiminen 

11 10 

Uhrin selviytymisprosessi 10 11 

Traumareaktiot ja uhrin 
traumatisoituminen   

8 12 

Mielenterveys- ja alkoholiongelmat 
& väkivalta    

1 13 

Taulukko 5. Koulutuksessa hyödyllisimmiksi aihealueiksi nostetut teemat järjestyksessä 1-13. 

Perusteluissa tärkeimmiksi nousivat aiheet, jotka tukevat konkreettisesti käytännön työtä. Tällöin esi in 
nousivat suodatin- ja kartoituslomake, turvasuunnitelma ja moniammatillinen työ. Pidettiin tärkeänä, että 
paikalla olleiden toimijoiden työnkuva selkeytyi ja näin ollen lisäsi myös omaa varmuutta puuttua väkivallan 
tilanteisiin. Hoitopolun kehittämistä seulonnan yhteyteen pidettiin tärkeänä. Kirjallisessa palautteessa 
nostettiin myös esiin mielenterveyden problematiikka sekä traumareaktioiden ja uhrin ymmärtäminen, 
vaikkakin ne sijoittuvat asteikossa viimeisiksi.   
 
Koulutusohjelmaa kehittäessä arvioitiin, että ajan puutteen vuoksi mielenterveys, alkoholi ja väkivalta syy-
seuraus – problematiikkaa on käsiteltävä hyvin lyhyesti ja aihealueen teoria (kalvosarja lähteineen) viedään 
luettaviin materiaaleihin. Näin toimittiin Kuopion ja Porin osalta. Traumareaktiot ja uhrin 
traumatisoituminen haluttiin kuitenkin säilyttää, sillä se liittyy vahvasti sekä tunnistamiseen, puheeksi 
ottamisen ja puuttumisen tilanteeseen. Myös väkivaltaisesta suhteesta irtautumisen vaikeus ja uhrin 
selviytymisprosessin tematiikkaa haluttiin tarkentaa, jotta koulutukseen osallistujat ymmärtäisivät 
paremmin puheeksi ottamisen tilanteeseen ja väkivaltaan puuttumiseen liittyviä haasteita. Tämän 
tutkiskelu ja tilanteen ymmärtäminen vaikuttaa myös työntekijän omaan jaksamiseen.  
 

 

 
 

Miten hyödyllisinä pidät koulutuksessa esitettyjä lomakkeita ajatellen niiden 

käyttöä toimipisteessäsi? 
 

Koulutuksen jälkeen pyydettiin myös arvioimaan esiteltyjä lomakkeita ajatellen niiden käyttöä omassa 
työssä. Koulutuksessa esiteltiin Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin- ja kartoituslomake ohjeistuksineen 
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sekä turvasuunnitelmalomake. Lisäksi koulutuksessa esiteltiin riskinarviointi – lomakkeen kohtia, jotka on 
hyvä käydä silloin läpi kun kunnassa ei ole MARAK – riskinarviointia ja työryhmää6. 
 
Koulutuksessa esitettyjen lomakkeiden arvioitiin olevan melko hyödyllisiä (65,2 %) työvälineitä lähisuhde- ja 
perheväkivallan puheeksi ottamisessa. Osa piti työvälineitä erittäin hyödyllisinä (29,3 %). (Taulukko 6.) 
 
Miten hyödyllisinä pidät koulutuksessa esitettyjä lomakkeita ajatellen niiden käyttöä toimipisteessäsi?  

  erittäin hyödyllisinä 27 29,3 % 

  melko hyödyllisinä 60 65,2 % 

  en kovin hyödyllisinä 5 5,4 % 

  eivät ole hyödyllisiä ollenkaan 0 0,0 % 

      92 100,0 % 

Taulukko 6. Koulutuksessa esitettyjen lomakkeiden hyödyllisyys omassa toimipisteessä. 

 
Arvioinnin perusteluina koulutukseen osallistujat pohtivat sekä mahdollisuuksia että haasteita. Esiteltyjen 
lomakkeiden mahdollisuuksia perusteltiin sillä, että oli saatu käyttöön konkreettinen väkivallan 
tunnistamisen, puuttumisen ja ennaltaehkäisyn menetelmä, jolla voidaan tasapuolisesti kysyä väkivallasta 
kaikilta. Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin ja kartoituslomakkeen pohdittiin toimivan ”muistilistana”, 
jolloin hyvin esitetyt kysymykset helpottavat asian esille nostamista sekä tekevät kysymisen tilanteesta 
luontevan. Todettiin, että lomake helpottaa ja tukee puheeksi ottamista, jolloin mitään ei jää kysymättä.  
 
Pohdittiin, että lomakkeen käytöstä tulee tehdä rutiini, systemaattinen toiminto ja hoitoketjut tulee 
selkeyttää. Todettiin, että myös lomake antaa ohjeita työntekijälle miten toimia asian eteenpäin viemiseksi. 
Palautteissa pohdittiin muun muassa sitä, että lomaketta voisi käyttää myös kotipalvelussa perhetilanteen 
kartoituksessa. Turvasuunnitelma mainittiin ja puheeksi ottamista pidettiin yhtä tärkeänä kuin esimerkiksi 
kysymistä alkoholista ja tupakasta.  
 
Haasteiksi osa koulutukseen osallistujista koki lomakkeen ottamisen käyttöön ilman laadittua hoitopolkua. 
Lomakkeen kysymyksiä voitiin pitää myös mutkikkaana tai kankeana. Lisäksi kritisoitiin asioiden puheeksi 
ottamista ”toisen selän takana”7. Osa ei ollut vielä tutustunut lomakkeeseen8.   
 
Osa vastaajista myös pohti voimavaralomakkeen väkivaltakysymyksiä9 ja sitä, että Lähisuhde- ja 
perheväkivallan suodatin- ja kartoituslomaketta tulisi käyttää vasta sitten jos voimavaralomakkeissa tulee 
esille väkivaltaa.  Toisaalta avointa keskustelua pidettiin lomaketta parempana vaihtoehtona. Palautteissa 
nousi myös pohdintaa lomakkeesta, jota voisi käyttää ihmissuhdeseulontaan. 
  

Missä määrin moniammatillinen koulutusosio tuki hoitoketjun hahmottamista 

kunnassasi? 
 

                                                                 
6
 MARAK riskinarviointia suositellaan Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin ja kartoituslomakkeessa. MARAK – 

menetelmä on tällä hetkellä käytössä Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Oulussa, Päijät-
Hämeessä, Vaasassa ja Vantaalla. 
7
 Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin- ja kartoituslomaketta käytetään vain asiakkaan kanssa kahden kesken (Ks. 

ohjeistus suodatin- ja kartoituslomakkeen täyttämiseen). 
8
 Moniammatill iset toimijat osallistuivat vain koulutuksen toiseen päivään. 

9
 Ensimmäistä lasta odottavan perheen arjen voimavaralomakkeessa on kysymykset fyysisestä ja henkisestä 

väkivallasta. 
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Koulutuksen palautteissa nousi hyvin vahavana huoli hoitoketjuista, joita tarvitaan Lähisuhde- ja 
perheväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen käytön tueksi. Kuten edellä todettiin, koulutukseen 
osallistujat pohtivat sitä, mihin väkivaltatapauksissa asiakas ohjataan. Hoitoketjun ja moniammatillisen työn 
edistämiseksi kunnassa oli suunniteltu moniammatillinen koulutuspäivä, jossa erityisesti pureuduttiin eri 
organisaatioiden väliseen yhteistyöhön.   
 
Koulutuksen moniammatilliseen päivään oli kutsuttuna terveydenhoitajien ja lääkäreiden lisäksi väkivaltaa 
kokeneen ja tehneen auttamistyöhön liittyvät viranomaiset ja järjestöjen edustajat. Koulutukseen 
osallistujista suurin osa (63, 7 %) koki moniammatillisen päivän tukevan melko paljon hoitoketjun 
hahmottamista oman kunnan alueella. Palautteisiin vastanneista 21, 6 % koki, ettei koulutusosiosta olisi 
ollut ollut tukea kovinkaan paljon. Tätä lukua nosti  erityisesti Helsingin koulutus (33, 3 %10), jossa käytetyt 
toiminnalliset menetelmät poikkesivat eniten muista pilottikoulutuksista. Helsingissä ei pureuduttu muun 
muassa hoitopolkumallien luomiseen erilaisten tapausten kautta, kuten tehtiin Kuopiossa, Rovaniemellä ja 
Porissa. Palautteeseen vastanneista 14, 7 % puolestaan totesi, että päivä tuki hoitoketjun hahmottamista 
erittäin paljon. Perusteluita tähän ei valitettavasti kysytty tarkemmin. 
 
 
 
Missä määrin moniammatillinen koulutusosio tuki hoitoketjun 
hahmottamista kunnassasi?   
    

       

  erittäin paljon 15 14,7 % 

  melko paljon 65 63,7 % 

  ei kovin paljon 22 21,6 % 

  ei ollenkaan 0 0 

      102 100 % 

Taulukko 7. Moniammatillisen koulutusosion tuki hoitoketjun hahmottamiseksi kunnassa.  
     
 
 

Millaista tukea tarvitsisit voidaksesi ottaa esitetyt menetelmät ja lomakkeet 

käyttöön toimipisteessäsi?     

  
 
Koulutukseen osallistujilta kysyttiin, millaista tukea he tarvitsisivat ottaakseen Lähisuhde- ja 
perheväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttöönsä. Tästä palautteesta nousee erityisesti 
toimintaprosessin selkeys: hoitoketjun hahmottamisen tarve ja puuttumisen mahdollisuudet. Ehdotettiin 
yhtenäisiä ohjeita ja pelisääntöjä siihen milloin väkivalta otetaan puheeksi ja mihin voidaan tarvittaessa 
asiakas ohjata. Pohdittiin myös sitä, mitä erilaisissa väkivaltatapauksissa tulisi tehdä. Toivottiin hoitopolun 
kirjallista laadintaa, materiaalipankkia (ongelmatilanteisiin) ja ohjeistusta paikkakunnan auttajatahoista 
sekä konsultaatiomahdollisuuksista yhteystietoineen. Tuotiin esille, että hoitopolku tulisi löytyä samalla 
tavoin kuin se löytyy esim. lihavan lapsen seurantaan, EPDS jne. liittyen.  Käytännöt haluttiin yhtenäistää 
koko kunnan/kaupungin alueella. Näitä päätöksiä ja ohjeita toivottiin esimiehiltä. Todettiin myös, että 
työpaikkakokoukset ovat tärkeitä sen jälkeen kun pelisäännöt ovat selkeät ja että menetelmiä, lomakkeita 
tulee käydä läpi omassa yksikössä ja huomioida oman yksikön yhteistyökumppanit.  
 

                                                                 
10

 Muissa kunnissa vastausprosentti kohdassa moniammatillinen koulutusosio ei tukenut kovinkaan paljoa hoitoketjun 
hahmottamista kunnassa: Kuopio 20, 6 %, Rovaniemi 19 % ja Pori 0 %. 
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Koulutukseen osallistujat toivoivat myös lisää konkreettista ja syventävää koulutusta aiheeseen liittyen sekä 
arvioivat että koulutusta tulee olla ennen lomakkeen käyttöönottoa. Ehdotuksena oli esimerkiksi 
seurantakoulutus 1,5 vuoden kuluttua.  
     
Tukea haluttiin oman tietämyksen lisäksi omilta kollegoilta (vertaistukea) ja työparilta (esim. 
neuvolalääkäri). Heiltä toivottiin myös kokemusten jakoa. Puheeksi ottamiseen haluttiin rohkaistua, siihen 
haluttiin käytännön harjoittelua, työaikaa ja työrauhaa. Tukea haluttiin myös siihen, kuinka lomake tuodaan 
työtoverien tietoon. Toivottiin moniammatillisia yhteistyöpalavereita ja l isäselvitystä lomakkeista, 
menetelmistä ja jatkotoimenpiteistä. 
  

Koulutusohjelman tarkastelua 
 

Koulutuksen palautekyselyyn vastasi 75 prosenttia vuonna 2013 koulutetuista äitiys- ja lastenneuvoloiden 
terveydenhoitajista, lääkäreistä ja moniammatilliseen päivään kutsutuista alueen viranomaisista ja 
järjestöjen edustajista. Vastausprosenttia voidaan pitää hyvänä. 
 
Koulutusohjelmaa on sinänsä haasteellista tarkastella, sillä kuhunkin koulutukseen on huomioitu edellisen 
kerran kokemukset ja palautteet ja ohjelmaa on muokattu siltä osin kuin on koettu tarpeelliseksi. Tällä v oi 
nähdä olevan vaikutusta seuraavien pilotointikoulutusten kokemuksiin ja näin ollen palautteiden 
vastauksiin. On huomioitava, että koulutuksista saatu palaute on aina subjektiivinen kokemus, johon 
vaikuttaa jo aikaisempi osaaminen ja tietämys. Palautteista tärkeimmiksi aihealueiksi nousivat väkivallan 
puheeksi ottaminen, suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttäminen, turvasuunnitelman laatiminen, oma 
jaksaminen, moniammatillinen työ ja väkivalta ilmiönä . Tässä pohdinnassa on mietittävä kokonaisuutta, 
joka tukee parhaiten Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin ja kartoituslomakkeen  käyttöä. Hankkeessa 
keskitytään aikuisilta väkivallasta kysymiseen, erityisesti uhrin ja lasten tukemiseen, mutta myös väkivaltaa 
tehneen auttamiseen hoitopolkumallin kautta.   
 
 

Puheeksi ottamisen haasteet ja mahdollisuudet 
 

Perhe- ja parisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen suodatin- ja kartoituslomaketta käyttämällä 

 

Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen yhteydessä on keskusteltava 
turvasuunnitelmasta, riskinarvioinnista, kirjaamiskäytännöistä ja puuttumisen mahdollisuuksista. 
Koulutettavia tukee puheeksi ottamisen voimaantumisprosessin läpikäyminen. Tällä tarkoitetaan 
terveydenhoitajien omia kokemuksia puheeksi ottamisen tilanteesta: haasteita ja onnistumisen tunteita 
sekä kokemuksia siitä miten terveydenhoitajat ovat toimineet eri tilanteissa.  
 
Seuraavista aiheista on hyvä herätellä keskustelua ja jakaa aikaisempia kokemuksia 
 

- Onko ollut tilanteita että väkivaltaa ei ole voinut ottaa puheeksi? 
o molemmat puolisot ovat olleet läsnä 
o lapsi / lapset ovat olleet mukana 

- Kerro syitä, miksi päätit olla tekemättä kyselyä, jos lapsi/lapset olivat vanhemman mukana 
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- Jos lapsi/lapset olivat läsnä tehdessäsi kyselyä, kuvaile huomioitasi ja kokemuksiasi 
lapsen/lasten läsnäolosta, riippuen lapsen/lasten iästä 

- Keskustelitko lasten kanssa)? Kuvaile kokemuksiasi keskusteluista lapsen/lasten kanssa tai 
miten lapsi/lapset osallistuivat keskusteluun kyselyä tehdessäsi?  

- Jos lapsi/lapset olivat vanhemman mukana, millaisia ratkaisuja teit, jos halusit kuitenkin tehdä 
kyselyn ilman lapsen/lasten läsnäoloa vastaanotolla? 

- Kuvaile, miten johdattelit keskustelun lähisuhdeväkivallasta kysymiseen 
- Millaisia lähisuhdeväkivallasta kysymisen perusteluja esitit asiakkaalle? 
- Havaitsitko perustelevasi kysymisen eri tavalla naisille ja miehille? 
- Kuvaile havaintojasi ja kokemuksiasi tehdessäsi kyselyä naisille 
- Kuvaile havaintojasi ja kokemuksiasi tehdessäsi kyselyä miehille: 
- Mikä oli helpointa kysymisessä ja keskustelemisessa lähisuhdeväkivallasta? 
- Mikä oli vaikeinta kysymisessä ja keskustelemisessa lähisuhdeväkivallasta? 
- Millaista palautetta sait lähisuhdeväkivallasta kysymisestä naisilta? 
- Millaista palautetta sait lähisuhdeväkivallasta kysymisestä miehiltä? 
- Millaista palautetta sait lähisuhdeväkivallasta kysymisestä lapsilta (jos ovat olleet tilanteessa 

mukana)? 
 
Erityisesti pohdittavia asioita ovat, miten ja milloin puheeksi ottamisen tilanne tapahtuu. Voidaanko 
väkivalta ottaa puheeksi kun puoliso tai lapset ovat vastaanotolla mukana.  Miten avaan keskustelun ja 
kuinka siitä tulee luonteva osa työkäytäntöjäni. 
 
 

Oma jaksaminen 

 

Oman työssä jaksamisen tarkastelu on tärkeää. Koulutuksessa on hyvä selittää, miksi erilaisia aihealueita 
kuten esimerkiksi väkivallasta irtautumis- ja selviytymisprosessia, tarkastellaan. Nämä aihealueet antavat 
valmiuksia tarkastella työntekijää itseään kuormittavia tekijöitä hoitoketjun linkkinä. Irtautumis- ja 
selviytymisprosessissa työntekijä kohtaa sekä väkivaltaa kokeneen että väkivallan tekijän ja kantaa huolta 
myös perheen lapsista. Ottaessa lähisuhde- ja perheväkivaltaa puheeksi neuvola-asiakkaidensa kanssa ja 
puuttuessaan eri tilanteisiin, omat tunteet ja asenteet tulee olla kunnossa. Tällöin interventiosta voi tulla 
täysipainoinen ja työntekijä jaksaa tukemisen prosessissa. Lisäksi on huomioitava, että työntekijä tunnistaa 
itsessään sijaistraumatisoitumisen ja myötätuntouupumuksen piirteitä ja osaa hakea ajoissa apua. 
Jokaisella työpaikalla tulee olla mahdollisuus työnohjaukseen. 
 

Moniammatillinen yhteistyö – hoitoketju kuntaan 

 

Lähisuhde- ja perheväkivallasta on vaikea lähteä kysymään ilman toimivaa paikallista/alueellista 
hoitopolkumallia. Yksi päivä ei kuitenkaan riitä hoitopolun kokonaisvaltaiseen rakentamiseen ja tiedot 
jäävät vajanaisiksi, jos joku moniammatillisista toimijoista ei pääse osallistumaan koulutuspäivään. 
Palautteiden pohjalta voidaankin todeta, että hoitopolkumallin työstämistä tulee jatkaa kunnassa 
koulutuksen jälkeen. Useassa kunnassa on jo olemassa olevia rakenteita, joissa työn jatkaminen on 
luonnollista. Näin ollen varmistetaan, että myös neuvola on yksi osa hoitoketjua. Tällaisia olemassa olevia 
työryhmiä ovat esimerkiksi MARAK – menetelmäryhmä, moniammatilliset työryhmät lähisuhde- ja 
perheväkivallan ehkäisemiseksi, alueelliset pienemmät moniammatilliset työryhmät ja/tai sosiaali- ja 
terveysalan yhteistyöryhmät ongelmatilanteiden käsittelemiseksi. 
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Lähisuhdeväkivalta ilmiönä (piirteet, yleisyys)             

 
Lähisuhde- ja perheväkivallan eri käsitteet, muodot, eskaloituminen ja yleisyys kuvaavat hyvin tämän 
päivän yhteiskunnallista keskustelua, tutkimustietoa sekä auttaa tunnistamaan väkivaltaa. Kun lähisuhde- ja 
perheväkivallan syy-seurausten taakse halutaan kurkistaa ilmiönä tarkemmin, on hyvä käsitellä myös 
traumareaktioita ja alkoholin sekä mielenterveysongelmien/masennuksen yhteyksiä lähisuhde- ja 
perheväkivaltaan.  
 
  

Koulutusohjelma 
 

Hankkeessa keskityttiin lapsiin vanhempien kokeman parisuhdeväkivallan kautta ja tarkasteltiin lähisuhde- 
ja perheväkivaltaa väkivallan muotojen, eskaloituminen, yhteiskunnallisen keskustelun ja yleisyyden kautta. 
Perhe- ja parisuhdeväkivallan tunnistamisen mahdollisuutta syvennettiin lisäksi käsittelemällä 
traumareaktioita ja mielenterveys- sekä alkoholiongelmia. Väkivaltaa tarkasteltiin myös mies- ja 
naisnäkökulmasta, mutta tarkastelussa ei päästy syvemmälle eri sukupuolten tekemään ja kokemaan 
väkivaltaan. Myös lasten kokema väkivallan tarkastelu jäi pintapuoliseksi, sillä koulutusohjelmassa 
keskityttiin erityisesti parisuhteessa tapahtuvaan väkivaltaan.  Väkivallan tekijöiden auttamista tarkasteltiin 
hoitopolkumallin kehittämisen yhteydessä. Aihealueet, jotka kiinnostivat ja joista muun muassa toivottiin 
lisää koulutusta, olivat lapset väkivallan kokijoina, väkivallan tekijä, naisen väkivaltaisuus ja miesten kokema 
väkivalta.    
 
Koulutusohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttöönottamiseksi vaatii 
äitiys- ja lastenneuvoloilta aikaa ja tahtoa paneutua puheeksi ottamisen tematiikkaan ja moniammatillisen 
yhteistyön rakentamiseen. Lyhyt koulutus antaa kimmokkeen asioihin syvemmin perehtymiseen sekä 
yhteistyöhön muiden alueen toimijoiden kanssa. 
 
Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen käyttöönottokoulutuksen sisällöiksi 
ehdotetaan seuraavaa  
 
Ensimmäisessä lähipäivässä 

- tutustutaan lähisuhde- ja perheväkivallan käsitteisiin, monimuotoisuuteen, yleisyyteen ja 
yhteiskunnalliseen keskusteluun  

- tutustutaan Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeeseen ja sen 
ohjeistukseen  

- tutustutaan turvasuunnitelmaan ja riskinarviointiin 
- keskustellaan kirjaamiskäytännöistä 
- pohditaan puheeksi ottamista aikaisempien kokemusten ja tiedon kautta 

(voimaantumisprosessin läpikäyminen) 
 
Toisessa lähipäivässä 

- tutustutaan alueen moniammatillisiin toimijoihin ja oman kunnan lähisuhde- ja perheväkivallan 
yhdyshenkilöihin  

- herätellään keskustelua puuttumisen mahdollisuuksista omassa kunnassa/seutukunnassa 
(esim. herättelevä video/kuvasarja, aikaisemmat ohjeistukset ja kokemukset) 

- työskennellään hoitopolkumallin luomiseksi aitojen casejen pohjalta (väkivallan kokija, 
väkivallan tekijä, lapsi) 

- pohditaan väkivallasta irtautumisen haasteita ja selviytymisprosessia 
- herätellään havainnoimaan itsessä ja työyhteisössä myötätuntouupumuksen ja 

sijaistraumatisoitumisen merkkejä 
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Koulutuspäivien sisältöjen sisäistämiseksi ja työskentelyn välineeksi voidaan soveltaa erilaisia 
yhteistoiminnallisia menetelmiä, joita on esitetty hankkeen koulutusohjelmaraportissa 2011- 2012 (Savola 
2013). 
 
Luettavaa aineistoa tiedon syventämiseksi (ainakin nämä) 

- Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin- ja kartoituslomake 
o kirjaamiskäytännöt 

- Muut menetelmät 
o PAKE (pahoinpitely- ja kehokartta) – lomake 
o RAP - kansio seksuaalista väkivaltaa kokeneiden kanssa työskenteleville 

- Lähisuhde- ja perheväkivallan väkivallan puheeksi ottaminen, myös lapsen kanssa 
- Lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistaminen 

o traumareaktiot 
o alkoholi- ja väkivalta (syy-seuraus) 
o mielenterveys ja väkivalta (syy-seuraus)  
o lasten kokema väkivalta 
o väkivaltainen nainen/äiti 
o miesten kokema väkivalta 
o Moniammatillinen työ: toimintaohje perhe- ja parisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ja 

väkivaltaa tehneiden hoitotilanteissa 
- Erityiskysymykset 

o väkivalta ja vammaisuus 
o väkivalta ja monikulttuurisuus 
o väkivalta romanikulttuurissa 

 
 
Koulutuspäiville jatkoa 

- Moniammatillinen yhteistyö 
o hoitopolkumallin luominen ja päivitys 
o hoitopolkumallin vieminen aikaisemmin laadittuihin strategioihin tiedoksi (esim. 

turvallisuussuunnitelma) 
o moniammatilliset yhteistyöryhmät (tiedonvaihto) – neuvolat mukaan (luominen ja 

ylläpito) 
o MARAK – riskinarvioinnin ottaminen käyttöön kunnassa 
o lastensuojelukoulutus 
o juridiset oikeudet -koulutus (yhteistyön mahdollisuus, dokumentointi) 

- Seurantakoulutus esim. 1,5 vuoden päästä 
 
 
 

 

Lopuksi 
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Koulutusohjelman pilotointi toteutettiin eri puolilla Suomea. Koulutuksen pilotoinnin tavoitteena oli 

tarkastella myös alueellisia eroja. Voidaan olettaa, että alueelliset erot vaikuttivat sen kautta, millaisia 

lähisuhde- ja perheväkivaltaa vihkiytyneitä järjestöjä ja muita toimijoita alueella on.  

Koulutusohjelmassa käsiteltyihin sisältöalueisiin vaikuttaa koulutettavien aikaisempi osaaminen ja tietotaito 

lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä sen puheeksi ottamisesta. Kohdejoukko samalla paikkakunnallakin 

saattaa olla hyvin heterogeeninen osaamisen suhteen.  Osaamistasoa on vaikea suhteuttaa 

kokonaisuuteen, sillä joltain puuttuu perustiedot kun toinen taas hallitsee jo enemmän. Tämän vuoksi on 

hyvä ohjeistaa koulutukseen osallistuneita lähteiden juurille .   

Moniammatillinen työ ja hoitoketjun luominen on perusta lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi 

ottamiselle. Tämä työ tulee jatkua koulutuspäivienkin jälkeen. Kuntaan on saatava yhtenäinen 

toimintaohjelma, johon äitiys- ja lastenneuvola on linkitettynä. Tämä toimintaohjelma tulee liittää osaksi 

kunnan/seutukunnan turvallisuusstrategiaa. Äitiys- ja lastenneuvoloiden työntekijät on otettava mukaan 

oman toimintamallinsa laatimiseen ja uusienkin työntekijöiden on saatava tieto oman alueensa palveluista. 

Tähän työskentelyyn on hyvä ottaa mukaan kunnan lähisuhde- ja perheväkivallan yhdyshenkilö(t). Hyviin 

tuloksiin päästään vain moniammatillisessa yhteistyössä, jossa koko kunta on mukana. Oppimisen kannalta 

olisi tärkeää, että kunta sitoutuu pidempään koulutukseen, jossa sisältöalueiden lisäksi työstetään 

kunnallista/seutukunnallista hoitoketjumallia.   

 

  

Lähteet 
 

Savola T (2013) RutiiNiksi – täydennyskoulutusohjelma ja sen kehittämisen prosessi vuosina 2011 – 2012. 

 

 

 
 

 

Liitteet 
 

Liite 1. Ohjelma Helsinki 

I: Ennakkotehtävä: Asiakkaan kohtaaminen ja puheeksi ottamisen tilanne  
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Koulutukseen osallistuja tarkastelee omakohtaisia kokemuksiaan (mahdollisesti väkivaltaa 

kokeneen tai tehneen) asiakkaan kohtaamisesta ja väkivallan puheeksi ottamisesta. 

Osallistujat kirjoittavat aiheesta noin yhden sivun mittaisen pohdinnan, joka otetaan mukaan 

ensimmäiseen koulutuspäivään. Ennakkotehtävä toimii omien arvojen, asenteiden ja 

toiminnan etukäteispohdiskeluna suhteessa asiakkaan kohtaamiseen ja puheeksi ottamisen 

tilanteeseen. Ennakkotehtävä puretaan ensimmäisen koulutuspäivän aluksi. 

 

II: Ensimmäinen lähipäivä (½ -päivää) neuvolan terveydenhoitajille ja lääkäreille, 11.6.2013 

11.30 – 12.00 Karuselli 

Osallistujia pyydetään miettimään mm. millaisia kysymyksiä, toiveita, oivalluksia jne. 

välitehtävästä syntyi. Keskustelu puretaan siten, että osallistujat jaetaan konkreettisesti 

nelikenttään: sain välitehtävästä työhöni 1) oivalluksia, 2) se synnytti lisää kysymyksiä, 3) se 

synnytti lisää toiveita tälle koulutukselle, 4) en tehnyt välitehtävää. Ryhmissä keskustellaan 

hetki näihin teemoihin liittyen ja ne puretaan lyhyesti siten, että yksi ryhmän jäsen kertoo 

mitä keskustelusta kuuli. Tiedot kootaan ylös. 

12.00 - 13.00 Perhe- ja parisuhdeväkivallan tunnistaminen 

- Perhe- ja parisuhdeväkivallasta käyty yhteiskunnallinen keskustelu naisiin ja miehiin 

kohdistuvasta väkivallasta (pääkohdat, noin. 10 min.) 

- Traumat (akuutti ja pitkäkestoinen) (pääkohdat, noin 40 min. keskusteluineen)  

- Lisäksi faktat ja lyhyt keskustelu alkoholin ja mielenterveyden syy-seuraus -suhteista perhe- 

ja parisuhdeväkivaltaan (noin 10 min.)  

13.00 – 13.30 Lähisuhde- ja perheväkivallan lomake tunnistamisen ja puheeksi ottamisen menetelmänä  

Lomake esitellään ja valmistaudutaan puheeksi ottamiseen. 

13.30 – 14.00 TAUKO (lyhennetään tarvittaessa) 

14.00 – 15.30 Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottamisen – tilanteessa huomioitavat seikat 

Esitellään Turvasuunnitelma – lomake ja keskustellaan asiakkaalle tehtävästä 

turvasuunnitelmasta sekä riskinarvioinnista. Varmistetaan kirjaamiskäytännöt.  

Simulointiharjoitus puheeksi ottamisen tilanteesta (huomioitavat asiat)  

- Perhe vastaanotolla ja lapsi mukana 

- Kumppani yksin vastaanotolla ja lapsi mukana 

- Kumppani yksin vastaanotolla 

Faktat ja lyhyt keskustelu väkivallasta irtautumisen vaikeudesta ja selviytymisestä 

15.30 – 16.00 Päivän päätös ja valmistautuminen lopputehtävään (Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatin- 

ja kartoituslomakkeen pilotointi ja pilotointikokemusten raportointi) 

 



20 
 

III: Moniammatillinen yhteistyö/lähipäivä, 13.6.2013 

Paikalle kutsutaan moniammatillinen edustus (1-2 henkilöä yhdestä ammattiryhmästä): 

poliisi, lastensuojelun sosiaalityöntekijä, Ankkuri (jos alueella toimii), A-klinikan johtaja tai 

muu osoitettu työntekijä, Päiväkodon johtaja tai muu osoitettu työntekijä, 

Kouluterveydenhuolto ja johtava psykologi sekä alueella väkivaltatyötä tekevät järjestöjen 

edustajat. 

9.00 – 9.20  PechaKucha – esitys tai jokin muu tunteisiin vetoava esitys, joka on tehty tilaisuutta varten. 

Tässä hankkeessa käytetään PechaKuchaa, joka toimii sekä aihealueen (perhe- ja 

parisuhdeväkivalta) että hankkeen lyhyenä esittelynä (n. 6min.)  

9.20 – 10.00 Cocktail – tilaisuus 

Tutustumiseen ja tavoitteiden määrittely: osallistujia pyydetään miettimään, mitä 

konkreettisesti haluaa moniammatillisesta yhteistyöstä ja koulutuspäivältä. Keskustelu 

puretaan ja laput jäävät jokaiselle ”nimilapuiksi”. 

10.00 – 10.40 ”Kukaan ei näe meitä” – video. 

Video toimii päivän jatkotyöskentelyn välineenä. Tapaus on todellinen ja kuvaa hyvin perhe - 

ja parisuhdeväkivallan valta- ja kontrolliasetelmia.  

10.40 – 11.00  TAUKO 

11.00 – 12.00 Puuttuminen perhe- ja parisuhdeväkivaltaan dynaamisesti 

Dynaamisella fasilitoinnilla avataan keskusteluväyliä moniammatillisesti. Osallistujat 

keskustelevat vapaasti näkemäänsä videoon pohjautuen puheeksi ottamisen tilanteita, 

väkivallan monitasoisuutta ja puuttumisen mahdollisuuksista omassa kunnassa/kunnan 

alueella. Lastensuojelun sosiaalityöntekijää on pyydetty lyhyesti avaamaan keskustelua 

lastensuojelun näkökulmasta ja poliisia erityisesti lähestymiskieltoon sekä vainoamiseen 

liittyen. Kouluttajat kirjaavat argumentteja ylös otsikoiden faktat, huolet, ydinkysymys, 

ratkaisut/ideat alle. 

Lopuksi ratkaisut ja ideat kiteytetään yhdessä jatkotyöskentelyä varten. 

12.00 – 12.45 LOUNAS 

12.45 – 13.15 Toteutuskelpoisista ideoista palaverit 

Jokainen saa miettiä itselleen sopivan palaverinaiheen siihen liittyen, mitä asiaa yhteistyöhön 

liittyen haluaa kehittää (miten asioita voidaan edistää/toimintatavat). Palaverin ehdottaja 

vetää palaverin.  

Palaverit suunnitellaan, yhdistellään ja koordinoidaan menetelmän mukaisesti siten, että 

palavereita on yhteensä kahdeksan, neljä yhden 15 minuutin aikana, yhteensä puoli tuntia. 

13.15 -14.00 Miten moniammatillista yhteistyötä voidaan edistää   
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Open Space – menetelmää soveltaen osallistetaan oppijat pohtimaan toimintatapoja 

asioiden edistämiseksi (mahdollisimman konkreettiset ideat ja vaihtoehdot toiminnalle).   

 

14.00 – 14.30 TAUKO  

14.30 – 14.45 Konkreettiset tulokset 

Hissipuhetekniikalla ryhmien puheenjohtajat (tai joku muu ryhmän jäsen) purkavat yhden minuutin aikana 

keskustelusta nousseet (kirjoitettuna fläpillä) parhaat ideat, johtopäätökset ja mitä lähdetään tekemään.  

14.45 – 15.30 Ideointia ja parhaat ideat/ratkaisut viedään seinälle muiden nähtäväksi 

Ideoiden synnyttämisessä ja varastamisessa toisilta käytetään ideologi – menetelmään. 

Ratkaistaviin asioihin kirjataan myös asiaa eteenpäin vievän henkilön nimi. Harjoituksen 

purussa käytetään tiekartta – menetelmää.    

15.30 – 16.00  Oma työssä jaksaminen ja päivän purku 

 

 

IV: Lopputehtävä neuvolan terveydenhoitajille ja lääkäreille 

Koulutukseen osallistujia pyydetään käyttämään uutta lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja 

puheeksi ottamisen menetelmään kolmen viikon ajan aktiivisesti huomioiden koulutuksessa 

esiin tulleet asiat (olettaen että lomake jää myös käyttöön). Lomakkeen käyttökokemukset 

raportoidaan niille osoitettuun paikkaan verkossa ja koulutettavat ohjeistetaan jatkossa 

lomakkeen käyttöön ja kirjaamiskäytäntöihin liittyen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 2. Ohjelma Kuopio 

 

I: Ennakkotehtävä: Asiakkaan kohtaaminen ja puheeksi ottamisen tilanne  
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Koulutukseen osallistuja tarkastelee omakohtaisia kokemuksiaan (mahdollisesti väkivaltaa 

kokeneen tai tehneen) asiakkaan kohtaamisesta ja väkivallan puheeksi ottamisesta. 

Osallistujat kirjoittavat aiheesta noin yhden sivun mittaisen pohdinnan, joka otetaan mukaan 

ensimmäiseen koulutuspäivään. Ennakkotehtävä toimii omien arvojen, asenteiden ja 

toiminnan etukäteispohdiskeluna suhteessa asiakkaan kohtaamiseen ja puheeksi ottamisen 

tilanteeseen. Ennakkotehtävä puretaan ensimmäisen koulutuspäivän aluksi. 

 

 

II: Ohjelma 25.9.2013 

11.30 – 12.00 Karuselli/Ennakkotehtävän purku 

12.00 - 13.00 Perhe- ja parisuhdeväkivallan tunnistaminen 

- Perhe- ja parisuhdeväkivalta (VNA 338/2011)   

- Mikä auttaa tunnistamaan perhe- ja parisuhdeväkivaltaa - Traumanäkökulma 

(akuutti ja pitkäkestoinen)   

- Alkoholin ja mielenterveysongelmien syy-seuraus – suhteet perhe- ja 

parisuhdeväkivaltaan   

13.00 – 13.20 Tauko 

13.20 – 14.30 Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatinlomake tunnistamisen ja puheeksi ottamisen 

menetelmänä   

- Lomakkeen sisältö ja ohjeistus   

- Kirjaamiskäytännöt   

- Turvasuunnitelma ja riskinarviointi 

- Lapsi vastaanotolla   

- Lopputehtävään valmistautuminen   

14.30 – 14.50 Tauko (tarvittaessa)  

14.50 – 15.45 Puheeksi ottamisen tilanne - simulointiharjoitus  

Malli perustuu siihen, että nainen on lapsen kanssa neuvolavastaanotolla. Terveydenhoitaja 

esittää kysymyksiä mallilomakkeen mukaisesti. Terveydenhoitaja on huomannut mustelmia 

lapsessa ja epäilys herää. 

OHJEISTUS 

Tarvitaan kolme näyttelijää 

Ohjeistetaan siten, että terveydenhoitajan roolia näyttelevä tietää vain mustelmat ja epäilys 

niistä herää. Hän joutuu siis selvittämään mistä on kysymys. 
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Naisen roolia näyttelevä puolestaan tietää mustelmat ja sen, että mies saa kurin lapselle, 

mutta nainen ei. Nainen kertoo miehen käytöksestä: mies ”kurittaa” lasta, käyttää myös 

henkistä väkivaltaa naista kohtaan. 

Lapsen rooli olla ja tehdä se, mitä nainen ja terveydenhoitaja siinä tilanteessa tekevät 

(pyytääkö terveydenhoitaja lasta eri huoneeseen tms.) 

- Mikä kysymyksistä herätti naisen halun kertoa tilanteesta ja lapsen fyysisestä 

pahoinpitelystä? 

- Millä kysymyksillä terveydenhoitaja otti asian puheeksi? 

- Oliko huoli/epäilys helppo ottaa puheeksi? 

- Lapsen rooli puheeksi ottamisen tilanteessa? 

- Millaisia toimenpiteitä huoli herätti? (Tästä saattaa nousta kysymyksiä seuraavaan 

päivään) 

15.45 – 16.00  Päivän päätös   

    

III: Ohjelma 26.9.2013 

 

9.00 – 9.20  PechaKucha/orientoituminen päivän aiheeseen 

9.20 – 10.00 Cocktail/Moniammatillinen yhteistyö: Toiveet ja odotukset moniammatilliselle yhteistyölle 

10.00 – 10.40 ”Kukaan ei näe meitä” – video pohdinnan välineeksi 

10.40 – 11.00  Tauko 

11.00 – 12.00 Perhe- ja parisuhdeväkivallan tunnistamisen ja puuttumisen mahdollisuus 

Neljä kulma/kysymystä, yksi ryhmä on noin kuusi minuuttia yhden kysymyksen äärellä. 

Ryhmä vaihtuu aina myötäpäivään. Osallistujia pyydetään kirjaamaan pohdintoja fläpille. 

Esitetään fläppipaperi (erillinen parkkiruutu), jonne saa tulla kirjaamaan avoimeksi jääneet 

kysymykset. näihin kysymyksiin palataan tehtävän jälkeen. 

1. väkivallasta irtautumisen vaikeus – millaisia esteitä väkivallasta irtautumiseksi on? 

2. millaisia väkivallan tunnistamisen mahdollisuuksia havaitsit? 

3. millaisia puheeksi ottamisen tilanteita ja paikkoja havaitsit? miten viranomaiset käytti 

puheeksi ottamisen paikkoja? 

4. miten mielestäsi lääkäri, sosiaalityöntekijä ja poliisi puuttuivat tilanteeseen? 

Käydään läpi irtautumisprosessia ja selviytymisprosessia.   

12.00 – 13.00 Lounas 

13.0 – 14.15 Neljä eri ratkaistavaa tapausta – neljä eri ryhmää 
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Videon jälkeisen pohdinnan jälkeen pääsevät soveltamaan omaa osaamistaan eri neuvolassa 

seulottuihin eri tapauksiin.  

- Mikä tilanne on kyseessä?: Uhkatilanne ->, Akuuttitilanne ->, Aiemmin tapahtunut väkivalta 

Ketkä tulee huomioida ja miten: Lapsi, Uhri, Tekijä 

- Tunnista tilanne/ mitä tilanne vaatii? 

o millainen mielestänne tilanne on äidin ja lapsen turvallisuuden kannalta? 

o ketkä tarvitsevat apua? millaista apua/palvelua? tarjoaako kuntasi tarvittavaa 

apua? 

o millainen on mielestänne moniammatillinen hoitoketju tässä tapauksessa? 

o terveydenhoitajan rooli auttamisketjussa? 

14.15 – 14.35 Tauko 

14.35 – 15.30 Moniammatillinen yhteistyö perhe- ja parisuhdeväkivaltatapauksissa, miten 

moniammatillista yhteistyötä voidaan omalla alueella edistää? 

 Tapausten purkaminen ja A4 – työstetään yhdessä neuvolan seinille! 

15.30 – 16.00  Oma työssä jaksaminen ja päivän purku 

  

IV: Lopputehtävä neuvolan terveydenhoitajille ja lääkäreille 

Koulutukseen osallistujia pyydetään käyttämään uutta lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja 

puheeksi ottamisen menetelmään kolmen viikon ajan aktiivisesti huomioiden koulutuksessa 

esiin tulleet asiat (olettaen että lomake jää myös käyttöön). Lomakkeen käyttökokemukset 

raportoidaan niille osoitettuun paikkaan verkossa ja koulutettavat ohjeistetaan jatkossa 

lomakkeen käyttöön ja kirjaamiskäytäntöihin liittyen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 3. Ohjelma Rovaniemi 
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I: Ennakkotehtävä: Asiakkaan kohtaaminen ja puheeksi ottamisen tilanne  

Koulutukseen osallistuja tarkastelee omakohtaisia kokemuksiaan (mahdollisesti väkivaltaa kokeneen tai 

tehneen) asiakkaan kohtaamisesta ja väkivallan puheeksi ottamisesta. Osallistujat kirjoittavat aiheesta noin 

yhden sivun mittaisen pohdinnan, joka otetaan mukaan ensimmäiseen koulutuspäivään. Ennakkotehtävä 

toimii omien arvojen, asenteiden ja toiminnan etukäteispohdiskeluna suhteessa asiakkaan kohtaamiseen ja 

puheeksi ottamisen tilanteeseen. Ennakkotehtävä puretaan ensimmäisen koulutuspäivän aluksi.  

 

II: Ohjelma 2.10.2013 

11.30 – 12.00 Karuselli/Ennakkotehtävän purku 

12.00 - 13.00 Perhe- ja parisuhdeväkivallan tunnistaminen 

- Perhe- ja parisuhdeväkivalta (VNA 338/2011) 

- Mikä auttaa tunnistamaan perhe- ja parisuhdeväkivaltaa - Traumanäkökulma (akuutti ja 

pitkäkestoinen)  

- Alkoholin ja mielenterveysongelmien syy-seuraus – suhteet perhe- ja parisuhdeväkivaltaan 

13.00 – 13.20 Tauko 

13.20 – 14.30 Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatinlomake tunnistamisen ja puheeksi ottamisen 

menetelmänä   

- Lomakkeen sisältö ja ohjeistus 

- (Kirjaamiskäytännöt) 

- Turvasuunnitelma ja riskinarviointi 

- Lopputehtävään valmistautuminen 

- Lapsi vastaanotolla 

14.30 – 14.50 Tauko (tarvittaessa)  

14.50 – 15.45 Puheeksi ottamisen tilanne (simulaatioharjoitus) 

15.45 – 16.00  Päivän päätös   

 

 

 

 

 

III: Ohjelma 3.10.2013 
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9.00 – 9.20  PechaKucha/orientoituminen päivän aiheeseen 

9.20 – 10.00 Cocktail/Moniammatillinen yhteistyö 

10.00 – 10.40 ”Kukaan ei näe meitä” – video pohdinnan välineeksi 

10.40 – 11.00  Tauko 

11.00 – 12.00 Perhe- ja parisuhdeväkivallan tunnistamisen ja puuttumisen mahdollisuus (neljä 

kulmaa/kysymystä) 

12.00 – 13.00 Lounas 

13.00 – 14.15 Neljä eri tapausta 

14.15 – 14.35 Tauko 

14.35 – 15.30 Moniammatillinen yhteistyö perhe- ja parisuhdeväkivaltatapauksissa, miten 

moniammatillista yhteistyötä voidaan edistää? 

15.30 – 16.00  Oma työssä jaksaminen ja päivän purku 

 

IV: Lopputehtävä neuvolan terveydenhoitajille ja lääkäreille 

Koulutukseen osallistujia pyydetään käyttämään uutta lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja 

puheeksi ottamisen menetelmään kolmen viikon ajan aktiivisesti huomioiden koulutuksessa 

esiin tulleet asiat (olettaen että lomake jää myös käyttöön). Lomakkeen käyttökokemukset 

raportoidaan niille osoitettuun paikkaan verkossa ja koulutettavat ohjeistetaan jatkossa 

lomakkeen käyttöön ja kirjaamiskäytäntöihin liittyen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 4. Ohjelma Pori 
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I: Ennakkotehtävä: Asiakkaan kohtaaminen ja puheeksi ottamisen tilanne  

Koulutukseen osallistuja tarkastelee omakohtaisia kokemuksiaan (mahdollisesti väkivaltaa 

kokeneen tai tehneen) asiakkaan kohtaamisesta ja väkivallan puheeksi ottamisesta. 

Osallistujat kirjoittavat aiheesta noin yhden sivun mittaisen pohdinnan, joka otetaan mukaan 

ensimmäiseen koulutuspäivään. Ennakkotehtävä toimii omien arvojen, asenteiden ja 

toiminnan etukäteispohdiskeluna suhteessa asiakkaan kohtaamiseen ja puheeksi ottamisen 

tilanteeseen. Ennakkotehtävä puretaan ensimmäisen koulutuspäivän aluksi. 

 

II: Ohjelma 19.11.2013 

11.00 – 12.00 Karuselli/Ennakkotehtävän purku 

12.00 - 13.00 Perhe- ja parisuhdeväkivallan tunnistaminen   

- Mikä auttaa tunnistamaan perhe- ja parisuhdeväkivaltaa   

- Traumanäkökulma (akuutti ja pitkäkestoinen) 

- Alkoholin ja mielenterveysongelmien syy-seuraus – suhteet perhe- ja parisuhdeväkivaltaan   

13.00 – 13.20 Tauko 

13.20 – 14.30 Lähisuhde- ja perheväkivallan suodatinlomake tunnistamisen ja puheeksi ottamisen 

menetelmänä  

- Laaja terveystarkastus   

- Lomakkeen sisältö ja ohjeistus   

- Kirjaamiskäytännöt    

- Turvasuunnitelma ja riskinarviointi   

- Lopputehtävään valmistautuminen   

14.30 – 14.50 Tauko (tarvittaessa)  

14.50 – 15.45 Puheeksi ottamisen tilanne (luennot ja keskustelu) 

- Väkivallasta kysyminen terveydenhuollossa   

- Kokemukset voimaantumisprosessista   

- Haastavat tilanteet vastaanotolla   

- Lapsi vastaanotolla 

15.45 – 16.00  Päivän päätös   

 

 

III: Ohjelma 20.11.2013 
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9.00 – 9.20  PechaKucha/orientoituminen päivän aiheeseen   

9.20 – 10.00 Cocktail/Moniammatillinen yhteistyö   

10.00 – 10.40 ”Kukaan ei näe meitä” – video pohdinnan välineeksi 

10.40 – 11.00  Tauko 

11.00 – 12.00 Perhe- ja parisuhdeväkivallan tunnistamisen ja puuttumisen mahdollisuus (neljä kulmaa ja 

kysymystä). Puretaan luentojen väkivallasta irtautumisen haasteet ja selviytymisprosessi -

kautta 

12.00 – 13.00 Lounas 

13.00 – 14.15 Kolme eri tapausta (uhkatilanne, akuutti väkivaltatilanne, uhka ja akuuttitilanne) 

14.15 – 14.35 Tauko 

14.35 – 15.30 Moniammatillinen yhteistyö perhe- ja parisuhdeväkivaltatapauksissa, miten 

moniammatillista yhteistyötä voidaan edistää? Hoitoketjun työstäminen alkuun – tiedetään 

kunnan palveluista. 

15.30 – 16.00  Oma työssä jaksaminen ja päivän purku   

 

IV: Lopputehtävä neuvolan terveydenhoitajille ja lääkäreille 

Koulutukseen osallistujia pyydetään käyttämään uutta lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja 

puheeksi ottamisen menetelmään kolmen viikon ajan aktiivisesti huomioiden koulutuksessa 

esiin tulleet asiat (olettaen että lomake jää myös käyttöön). Lomakkeen käyttökokemukset 

raportoidaan niille osoitettuun paikkaan verkossa ja koulutettavat ohjeistetaan jatkossa 

lomakkeen käyttöön ja kirjaamiskäytäntöihin liittyen.    


