
Turvaverkko Helsingin 

lapsityön sisältö

Palvelu suunnattu lapsille, jotka ovat nähneet kotona 

väkivaltaa tai olleet itse väkivallan kohteina

Lupa lapsityölle molemmilta vanhemmilta

Emme tee kirjauksia, kirjallisia arvioita tai lausuntoja 

Keskustelemme lapsen ja vanhempien kanssa jatkotuen 

tarpeesta työskentelyn päätyttyä

Tilannekohtainen arvio perheen turvallisuudesta, 

heikentääkö yhteydenotto väkivallan tekijään 

turvallisuutta suhteessa lapseen

• Tavoitteena auttaa lasta selviytymään.

• Perustuu toiminnallisuuteen. Lapsen ikätasoista tekemistä, jonka aikana lasta kuullaan, 
kehutaan, kannustetaan ja vahvistetaan. Ei ole terapiaa. 

• 1-2 tapaamista tutustutaan leikkien, pelaten, piirtäen. 

• 3-5 tapaamiset jutellaan seuraavista teemoista: lapsen verkosto, lapsen vahvuudet ja 
kaveritaidot, minäkuva, riitely, väkivalta kotona, väkivallan vaikutukset lapseen. Käydään 
läpi tunteita, ilo, suru, pelko, viha.

• Tuodaan esille se, että on muitakin lapsia, joilla on samankaltaisia kokemuksia. Annetaan 
tietoa lapsen ikätason mukaisesti siitä, miten väkivallan sivusta seuraaminen/ riitely 
kotona vaikuttavat lapseen (pää/vatsakipua, vaikea nukkua/painajaiset, vaikea keskittyä, 
mieliala, yli- ja alivirittyneisyys). Tuodaan esille, että oireet ovat täysin normaaleja ja niitä 
ei tarvitse säikähtää. Oireita voi tulla viiveellä. 

• Väkivaltaan liittyvissä keskusteluissa edetään lapsen mukaan. Yksi tavoitteista on viedä 
lapselta pois tunne siitä, että hänen olisi pitänyt jotenkin estää tapahtumat, tai että 
väkivalta olisi ollut hänen syynsä. ”Olet kokenut ikäviä asioita. Se ei ole sinun syysi. Niistä 
kokemuksista on mahdollista selvitä.”

• Tuodaan myös esille se, että väkivallasta huolimatta voi olla ikävä väkivallantekijää. 

• Työskentelyn tavoitteena on, että lapselle jäisi luottavainen tunne siitä, että on tavannut 
työntekijää ja mahdollisesti uskaltaa tulevaisuudessa kääntyä ammattilaisen puoleen, jos 
syntyy tarvetta.

• Tapaamiset 6-8 valmistellaan lasta siihen, että tapaamiset loppuvat. Viimeisellä kerralla 
jotakin mukavaa tekemistä lapsen toiveiden mukaan.

• Vertaisryhmiä lapsille. Ryhmäläisten olisi hyvä olla hyvin samanikäisiä.



Työskentelyssä 
huomioidaan 
seuraavia asioita

• Onko kehitys ikätasoista

• Minkälaiset ovat lapsen leikkitaidot ja 
keskittymiskyky (ali/ylivirittynyt)

• Minkälaisia leikkejä lapsi leikkii, mielikuvitus, 
oman toiminnan ohjaus, kyky aloittaa leikki

• Miten lapsi toimii lapsiryhmässä (jos on 
mahdollisuus tällaiseen tilanteeseen)

• Miten lapsi on kontaktissa aikuisen kanssa 

• Miten lapsi lähtee keskusteluun mukaan

• Onko asioita ja aiheita, joista lapsi ei mielellään 
juttele ja vaihtaa aiheitta

• Mitä lapsi kertoo? Puhuuko omia ajatuksiaan vai 
ns. ”aikuisten puhetta”



Lapsityö
vanhemman
kanssa

• Annetaan tietoa väkivallan vaikutuksista lapsiin 
ja perustietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä

• Keskustellaan vanhempien kanssa siitä, kuinka 
tukea lasta selviytymään ja voimaan hyvin

• Kerrotaan vanhemmille havaintoja liittyen 
lapseen ja mitä lapsi tilanteesta ajattelee

• Keskustellaan jatkotuen tarpeesta ja mistä apua 
voi hakea


