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Lähisuhdeväkivallan esiintyvyys – aikuiset
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Kuva Tilastokeskus (2021): Aikuiset perhe-
ja lähisuhdeväkivallan uhrit sukupuolen 
mukaan 2009–2020

• Vuonna 2020 viranomaisten tietoon tuli 
10 800 pari- ja  lähisuhdeväkivaltarikosta

• Aikuisista uhreista 75,2 prosenttia oli 
naisia, avio- ja avopuolisoiden välisessä 
väkivallassa 80 % uhreista oli naisia

• Kaikista epäillyistä 78,1 prosenttia oli 
miehiä

• 39,5 prosenttia oli avio- ja 
avopuolisoiden välistä väkivaltaa, mikä 
on 2,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin 
vuonna 2019



Lähisuhdeväkivallan uhrit Suomessa iän ja 
sukupuolen mukaan vuonna 2019

30.9.2021Martta October 3

Vuonna 2019
- Uhreista 20 prosenttia oli henkilöitä, 

jotka joutuivat perhe- ja 
lähisuhdeväkivallan uhriksi 
useammin kuin yhden kerran

- Aikuisia toistuvan väkivallan uhreja 
oli 1 500, joista yli 90 prosenttia oli 
naisia

- Naiset joutuvat lähisuhdeväkivallan 
uhriksi tyypillisimmin 25–44 vuotiaina

- Parisuhdehenkirikoksissa surmattiin 
vuonna 2019 yhteensä 18 ihmistä, 15 
naista ja kolme miestä
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Tunnista, turvaa ja toimi (Suositukset 2008)

• ”Lähisuhde- ja perheväkivalta jää helposti havaitsematta, koska 
niin uhrilla kuin tekijälläkin on häpeän, syyllisyyden ja pelon 
vuoksi korkea kynnys kertoa väkivallasta ja hakea apua”

• ”Väkivaltaongelmien ehkäisyä ja varhaista puuttumista 
ongelmiin on tehostettava”

• ”Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 
tuntee lähisuhde- ja perheväkivallan erityispiirteet ja on 
omaksunut työkäytännöt, joilla tunnistetaan väkivallan merkit, 
osataan ottaa asia puheeksi ja rohkaista asiakasta tai potilasta 
hakemaan hoitoa ja apua”
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Keskeisen lainsäädännön kehitys 2010-luvulla

• Istanbulin sopimus (SopS 53/2015), Art. 51 ja 18

• Sosiaalihuoltolaki (1301/2014), 11 ja 14 §

• Laki turvakotipalveluista (1354/2014), 4  ja 5 §

• Vanhuspalvelulaki (980/2012), 25 §

• Lainsäädännössä painotetaan palvelujen kattavaa 
yhteensovittamista, avohuollon palvelujen ensisijaisuutta 
ja saavutettavuutta sekä läheisten huomioon ottamista. 
(Esim. Mielenterveyslaki, sosiaalihuoltolaki, 
päihdehuoltolaki…)
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Lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen ja ehkäisyn 
prosessit (STM Raportti 2019)

Lähisuhdeväkivaltatyön hyvät käytännöt rakenteisiin:

• ”Varmin ja luotettavin tapa tunnistaa lähisuhdeväkivaltaa on 
kysyä väkivallasta suoraan asiakaskohtaamisissa. Sitä 
helpottamaan on luotu työvälineitä, kuten 
lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake.”

• ”Lähisuhdeväkivallasta tulisi kysyä rutiininomaisesti 
universaaleissa palveluissa osana terveystarkastusta ja 
anamneesia. Tällöin asiasta tulee yhtä luontevaa kuin 
esimerkiksi tupakoinnista tai päihteiden käytöstä 
kysymisestä.”
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Koordinaatiorakenteiden nykytila

• Suosituksen mukaiset rakenteet puuttuvat vielä usealta alueelta: 
Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatio- tai yhteistyöryhmä puuttui
vuoden 2019 alussa noin puolesta THL:n kyselyyn vastanneista kunnista tai 
kuntayhtymistä. 

• Erillinen lähisuhdeväkivallan koordinaatio- tai yhteistyöryhmä oli 22 % 
vastanneista ja 23 % ryhmä toimi jonkun toisen työryhmän sisällä kuten osana 
hyvinvoinnin edistämisen työryhmää tai osana ehkäisevää päihde- ja 
mielenterveystyöryhmää. Osassa koordinaatio- ja yhteistyöryhmä oli alueen 
MARAK-työryhmä.

• Alueilla, joissa yhteistyörakenteita on, on myös muita alueita useammin 
suunniteltu asiakkaalle palvelupolkuja lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseksi 
sekä asetettu seurattavia tavoitteita lähisuhdeväkivallan ehkäisylle. (STM 
Raportti 2019:55)
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Työvälineiden ja toimintamallien käyttö
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Suositeltujen toimintamallien käyttö?
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Ammattilaisten käytössä olevat työvälineet, % (N = 1 642) 

Niklander, Husso, Notko (2019)



Nykytilaa terveydenhuollon kirjallisista 
ohjeistuksista Suomessa

• Yli puolella (60 %) terveyskeskuksen neuvoloissa ja 
kouluterveydenhuollossa on käytössä kirjallinen 
toimintamalli parisuhdeväkivallan tunnistamiseen (THL 
2018)

• Ei ole saatavilla tarkkaa tietoa lähisuhdeväkivallan 
tunnistamisesta peruspalveluissa, eikä lähisuhdeväkivallan 
takia palveluihin hakeutuvien asiakkaiden määrästä (Huom. 
TUNI Terveystieteen väitös, S. Kivelä (2020): Vain 3 % kirjasi 
oikean ICD-koodin)
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Lähisuhdeväkivallan tehokkaampi tunnistaminen 
auttaisi laskemaan terveydenhuollon kustannuksia

• H. Siltalan väitös (JYU) 10.9.2021:

• ”Lähisuhdeväkivallan yleisyys ja haitat ovat hyvin tiedossa, 
mutta silti alle prosentti hoitoon hakeutuvista uhreista 
tunnistetaan terveydenhuollossa”

• ”Epäsuhta on valtava ottaen huomioon, että väkivallan uhrit 
käyttävät terveydenhuollon palveluita jopa 80 prosenttia 
enemmän kuin muu väestö”

• ”Runsas terveyspalveluiden käyttö merkitsee, että 
tilaisuuksia väkivaltaan puuttumiseen olisi, mutta niitä ei 
aina osata käyttää hyödyksi”
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Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja 
kartoituslomake

• Lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja sen puheeksi ottamiseen 
kehitettiin Violence Intervention in Specialist Health Care eli 
VISH-projektissa helppokäyttöinen lähisuhdeväkivallan 
suodatin- ja kartoituslomake 

• Lomakkeen kolmen kysymyksen avulla voidaan luontevasti 
osana anamneesia kysyä asiakkaalta väkivallasta (Notko ym. 
2011)

• Projektin jälkeen suodatin- ja kartoituslomake on 
valtakunnallistettu ja THL on ohjeistanut käyttämään suodatin-
ja kartoituslomaketta rutiininomaisesti esimerkiksi neuvoloissa 
(Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013)
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Lähisuhdeväkivallan systemaattinen 
kartoittaminen - lomake

THL suosittelee lähisuhdeväkivallan 
systemaattista kartoittamista ja 
suodatin- ja kartoituslomakkeen
käyttöä 

• kaikissa sosiaali- ja 
terveyspalveluissa 

• osana jokaisen asiakkaan 
perustilanteen kartoittamista. 
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Lomakkeen osat

1. Suodatinkysymykset

2. Kartoituskysymykset

3. Arviointi

4. Toimenpiteet
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1. Suodatinkysymykset
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• Mikäli potilas vastaa KYLLÄ 
suodatinkysymyksiin nro 2 tai 
3, tee hänelle 
kartoituskysymykset 
lomakkeen mukaisesti.

• Kartoituksen jälkeen tee 
alustava avun/hoidon 
tarpeen arviointi käyttäen 
lähisuhdeväkivallan hoidon 
tarpeen arviointilomaketta 
(lomakkeen 2. puoli).
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2. Kartoituskysymykset



30.9.2021 17

3. Arviointi



4. Toimenpiteet

30.9.2021 18



Yleisiä ohjeita: lomakkeen täyttäminen

• Henkilötietokohdat täytetään kussakin toimintayksikössä 
soveltuvin osin.

• Väkivallasta kysyminen tapahtuu aina asiakkaan kanssa 
kahden kesken.

• Väkivallasta kysyminen ei ole turvallista mahdollisen 
väkivallan tekijän tai tekijälle läheisen henkilön, eikä toisten 
asiakkaiden, eikä varsinkaan lasten läsnä ollessa.

• Älä koskaan anna lomaketta asiakkaan itse täytettäväksi tai 
mukaan kotiin.
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WHO suosittelee kysymään väkivallasta

• WHO suosittelee kysymään väkivallasta rutiininomaisesti etenkin silloin, kun 
arvioidaan oireita ja tilanteita, jotka voivat liittyä lähisuhdeväkivaltaan, 
esim. 

• alkoholin ja päihteiden käyttö
• mielenterveyden häiriöt (mm. masennus, ahdistuneisuus, PTSD, 

unihäiriöt, itsetuhoisuus). 

• Kysyminen on jo itsessään väliintulo, mutta ei yksinään vähennä väkivaltaa tai 
takaa väkivallan uhrille turvaa. Kysymisen lisäksi tarvitaan palveluja uhrin 
tarpeiden mukaan.

Responding to intimate partner violence and sexual violence against women. WHO clinical and policy guidelines. 
World Health Organization 2013.
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KIITOS!

• Lisätietoja:

• www.thl.fi/marak

• www.thl.fi/vakivalta

• Martta October

• kehittämispäällikkö, juristi

• Väkivallan vastaisen työn osaamiskeskittymä,

• Erityispalvelut-yksikkö, THL

• martta.october@thl.fi

• +358295247710
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