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OIKEUSMINISTERIÖLLE 

Oikeusministeriölle on osoitettu hallitusohjelmassa rahoitus kolmivuotiseen hankkee-
seen rikosten ennaltaehkäisyn tehostamiseksi. Hankkeen tavoitteena on kehittää hal-
litusohjelmakirjauksen mukaisesti rikoksia ennaltaehkäiseviä palveluja ja niihin ohjau-
tumista. Tavoitteena on myös ehkäistä uusintarikollisuutta sekä edistää rikoksiin syyl-
listyneiden ja vankilasta vapautuvien ohjaamista uusintarikollisuutta ehkäisevien pal-
veluiden ja toimintojen pariin. Lisäksi pyritään lisäämään rangaistukseen tuomittujen 
mahdollisuuksia osallistua rikoksetonta elämää tukevaan toimintaan niin rangaistuk-
sen suorittamisen aikana kuin sen jälkeen. 

Oikeusministeriö asetti 1.12.2019 lukien rikoksia ennalta ehkäisevän hankkeen, ja 
sille ohjausryhmän. Hankkeen ohjausryhmä puolestaan asetti työnsä tueksi projekti-
ryhmiä, kuten 1.2.2020 lukien aloittanut väkivalta- ja seksuaalirikollisille tarkoitettujen 
ohjelmien kehittämistä valmisteleva projektiryhmä. Kyseisen projektiryhmän yhtenä 
tehtävänä on laatia hankkeiden päätyttyä kuntoutusohjelman laadullinen kriteeristö ja 
mallintaa palveluohjaus. Tätä työtä valmistelemaan projektiryhmä päätti kokoukses-
saan 7.10.2021 nimetä alatyöryhmän, jonka kokoonpanossa olivat mukana neuvotte-
leva virkamies Minna Piispa ja erityisasiantuntija Heidi Lind oikeusministeriö, poliisitar-
kastaja Pekka Heikkinen Poliisihallitus, erityisasiantuntija, Sanna Kohvakka ja erityis-
asiantuntija Jonna Brandt Rikosseuraamuslaitos sekä kehittämispäällikkö Martta Oc-
tober Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Virkamiesharjoittelija Aaro Beuker oikeusmi-
nisteriöstä on kantanut suuren vastuun raportin kirjoittamisesta. Työryhmä kokoontui 
kuusi kertaa ja järjesti kuulemistilaisuuden, mihin kutsuttiin väkivalta- ja seksuaaliri-
kosten katkaisuohjelmien järjestäjiä ja poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilökuntaa.  
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1 Johdanto 
Laatukriteerien tavoitteena on auttaa väkivallan tekijöille suunnattujen katkaisuohjel-
mien tarjoajia suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa hyvien käytäntöjen mukai-
sesti. Palvelun tilaaja voi kriteereiden avulla määritellä, mitä ohjelmalta ja sen tuotta-
jalta edellytetään ja miten toimintaa tulee seurata. Kriteerit antavat kehykset turvalli-
selle ja tehokkaalle toiminnalle, jonka tavoitteena on vähentää asiakkaan väkivaltaista 
käyttäytymistä ja vakauttaa hänen elämäntilannettaan. Laatukriteerit auttavat myös 
turvaamaan yhdenvertaiset palvelut kaikille niitä tarvitseville. Jokaisella väkivaltai-
sesta käyttäytymisestään huolestuneella tai väkivaltakäyttäytymiseen apua hakevalla 
tulee olla mahdollisuus tasokkaisiin ja tarpeen mukaisiin palveluihin. Kriteerien on tar-
koitus ohjata väkivallan katkaisuohjelmien järjestämistä niin, että alueelliset erot saa-
tavuudessa ja laadussa olisivat mahdollisimman vähäisiä.  

Nämä kriteerit on tarkoitettu laajasti erilaisille väkivalta- ja seksuaalirikollisuutta ehkäi-
seville katkaisuohjelmille. Väkivallan tekijät ovat heterogeeninen ryhmä, ja väkivaltai-
set teot voivat tapahtua erilaisissa ihmissuhteissa ja tilanteissa. Laatukriteereissä tuo-
daan esille tilanteen kartoittamisen kannalta oleellisia väkivaltaiseen käyttäytymiseen 
vaikuttavia tekijöitä, joiden pohjalta on mahdollista arvioida tarvittavia toimenpiteitä 
asiakaskohtaisesti. Keskeistä on, että erilaiset väkivallan muodot tunnistetaan, ja nii-
hin puututaan asianmukaisilla palveluilla. 

Laatukriteerit on suunnattu sekä viranomaisten että järjestöjen tuottamille palveluille, 
jotka on kohdistettu rikokseen jo syyllistyneille, sosiaali- ja terveyspalveluista palvelui-
hin ohjatuille tai omasta käyttäytymisestään huolestuneille henkilöille.  

Katkaisuohjelmilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä ennaltaehkäiseviä sekundaari-
tason toimia että rikosoikeudelliseen vastuuseen joutuneiden henkilöiden tertiäärita-
son kuntoutusta. Sekundaaritason toimenpiteet kohdistuvat henkilöihin, joilla on ko-
honnut riski syyllistyä väkivalta- tai seksuaalirikokseen. Tertiääritason toimenpiteillä 
tarkoitetaan rikoksesta tuomitun rikoksen uusimisen ehkäisyä. (Vauhkonen ym. 
2021,99.) Avopalveluihin ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin sisältyviin palveluihin oh-
jautuminen tapahtuu eri tavalla ja erilaisista lähtökohdista, mutta molempiin voidaan 
soveltaa samoja kriteereitä. Perimmäinen tavoite on sama: väkivaltaisen käytöksen 
vähentäminen. 

Primaaritason toimenpiteet, kuten palvelujen saatavuudesta tiedottaminen tai asentei-
siin vaikuttaminen, rajataan kriteerien ulkopuolelle. Ne eivät ole väkivallalla oireilevien 
tai aggressiivisesti käyttäytyvien henkilöiden kanssa tehtävää tekijätyötä, eikä niitä si-
ten voi sisällyttää samoihin kriteereihin. Primaaritason preventio voi kuitenkin olla osa 
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sekundaari- tai tertiääritason palveluja tarjoavan tahon tehtäviä (ks. luku 3.1.4 kri-
teeri d). Myös sellaiset matalimman kynnyksen palvelut, joissa esimerkiksi tarjotaan 
kertaluonteista keskustelutukea ja -neuvontaa, rajautuvat laatukriteerien ulkopuolelle. 

Tekijätyön lisäksi katkaisuohjelmissa on kiinnitettävä huomiota uhrien, lasten ja nuor-
ten sekä työntekijöiden turvallisuuteen. Katkaisuohjelman asiakkaan väkivaltariskin 
arvioiminen ja seuraaminen ovat keskeisiä onnistuneen katkaisuohjelman, turvallisen 
työympäristön ja uhrien turvaamisen kannalta.  

Turvallisuusnäkökulma tulee esille laatukriteerien jokaisella osa-alueella. Kriteerit 
edistävät katkaisuohjelmien turvallisuutta kokonaisvaltaisesti: asiakkaiden, läheisten 
ja työntekijöiden näkökulmasta. Palvelun tarjoajan tehtävänä on varmistaa, että kat-
kaisuohjelmissa työskentelee ammattitaitoisia ja luotettavia ihmisiä, joilla on mahdolli-
suus työskennellä turvallisessa ja väkivallan katkaisua kaikin puolin tukevassa ympä-
ristössä. 

Palveluiden kehittäminen tutkimuksen ja arvioinnin avulla 

Väkivallan tekijöille suunnattujen katkaisuohjelmien tavoitteena on vähentää väkival-
taista käyttäytymistä. Kun valitaan keinoja väkivaltaisen käyttäytymisen vähentämi-
seen, on tärkeää tietää niiden vaikuttavuudesta. Tätä tietoa tarvitaan niin asiakkaiden, 
palvelun tarjoajan kuin toiminnan rahoittamisen näkökulmista. Toimivat, käsillä ole-
vaan ongelmaan tosiasiassa vaikuttavat ohjelmat, ovat kaikkien osapuolien oikeus ja 
intressi. Ammatilliseen toimintaan kuuluu, että toimintatapoja tarkastellaan kriittisesti 
ja niitä kehitetään saatujen kokemusten ja tehtyjen arviointien perusteella. Arviointia 
tulee tehdä jatkuvasti, suunnitelmallisesti ja riittävän ammatillisesti, esimerkiksi yhteis-
työssä oppilaitosten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. 

Arviointitutkimuksessa asetelma ja laajuus suunnitellaan ohjelman luonteen ja arvioin-
tiin käytettävissä olevien resurssien pohjalta. Toiminnan arviointi tulisi ottaa huomioon 
jo suunnitteluvaiheessa, jotta toiminnasta ja asiakkaista voidaan kerätä tarvittavia tie-
toja asiakassuhteen alkaessa. 

Arviointitutkimus jaetaan vaikuttavuusarviointiin ja prosessiarviointiin. Vaikuttavuusar-
vioinnissa tarkastellaan tilastollisten menetelmien avulla tehdyn toimenpiteen vaiku-
tusta kohteena olevaan ongelmaan. (Kivivuori 2021.) Väkivallan katkaisuohjelman vai-
kuttavuutta arvioidessa pyritään selvittämään tilastollisia menetelmiä käyttäen ohjel-
man vaikutusta väkivaltaisen käytöksen vähenemiseen. 
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Prosessiarvioinnin (ts. realistinen arviointi) avulla voidaan tarkastella kuvailevasti kat-
kaisuohjelman toteutusta. Ohjelman asiakkailta ja siinä työskenteleviltä kerätyt koke-
mukset tuottavat arvokasta tietoa ohjelman konkreettisesta toteutuksesta. Ohjelman 
toteutus ei aina vastaa sen suunnitelmaa ja ideaalia, joten prosessiarviointi on tärkeä 
osa mahdollisten vaikutusten mekanismeja tarkasteltaessa. (Kivivuori 2021.) 

Vaikuttavuusarviointien näyttötasoja voi tarkastella esimerkiksi Marylandin kriteeristön 
avulla. Kriteeristö luokittelee erilaiset vaikuttavuustutkimukset viiteen eri tasoon, joista 
taso 1 kuvaa matalinta näyttötasoa (korrelatiivinen poikkileikkaustutkimus) ja taso 5 
korkeinta näyttötasoa (satunnaistettu koeasetelma). (Kivivuori ym. 2018, 346–347.) 
Vaikuttavuutta voi arvioida eri tavoilla intervention luonteesta ja toteutuksesta riip-
puen, mutta korkeimpia näyttötasoja tulisi tavoitella. Erilaisista katkaisu- ja kuntoutus-
ohjelmista tehtyjä aiempia vaikuttavuusarviointeja tulisi tarkastella näytön vahvuuden 
perusteella myös uusia ohjelmia suunniteltaessa ja jalkauttaessa. On oleellista huomi-
oida, että ohjelmien ja menetelmien vaikuttavuudesta voi olla hyvin eritasoista näyttöä 
riippuen vaikuttavuusarviointien asetelmista. 

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti ja Rikoksentorjuntaneuvosto (www.rikok-
sentorjuntaneuvosto.fi) pitävät yllä Rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen tietokan-
taa. Tietokanta kokoaa yhteen Suomessa tehdyt rikoksentorjunnan arviointitutkimuk-
set. Tietokannasta löytyy arvioidun toimenpiteen kuvaus, tutkimusasetelma ja arvioin-
nin tulos. Tietokannassa näyttötasoja on arvioitu edellä mainitun Marylandin kriteeris-
tön pohjalta. 

http://www.rikoksentorjuntaneuvosto.fi/
http://www.rikoksentorjuntaneuvosto.fi/
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2 Viranomaisten rooli väkivallan 
katkaisussa 

Tässä kappaleessa kartoitetaan väkivaltaan puuttumiseen liittyviä velvoitteita ja eri vi-
ranomaistahojen ohjeistuksia väkivallan katkaisuun. Viranomaiset toimivat Suomen 
lain ja kansainvälisten velvoitteiden asettamissa kehyksissä. Velvoitteet lähtevät uh-
rien turvallisuuden takaamisesta ja ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, mutta ne sisäl-
tävät myös kannanottoja tekijätyön suhteen. Hyvien käytäntöjen mukaisesti järjestetyt 
väkivallan tekijöille suunnatut katkaisuohjelmat parantavat parhaassa tapauksessa 
myös uhrien ja läheisten turvallisuutta.  

2.1 Kansainvälinen lainsäädäntö ja 
suositukset 

Väkivallan tekijöille suunnattujen palveluiden järjestämistä ohjaavat niin kansallinen 
lainsäädäntö kuin kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet, kuten Istanbulin sopimus 
(SopS, 53/2015) ja Lanzaroten sopimus (SopS, 88/2011), Eurooppalaiset vankeinhoi-
tosäännöt (Rec (2006)2-rev; Rikosseuraamuslaitos 2021) ja Euroopan neuvoston mi-
nisterikomitean jäsenvaltioille antama suositus CM/Rec(2017)3, joka koskee yhdys-
kuntaseuraamuksia ja -toimenpiteitä koskevia eurooppalaisia sääntöjä. 

Euroopan neuvoston yleissopimuksessa naisiin kohdistuvan väkivallan ja per-
heväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin sopimus artikla 16) kehote-
taan osapuolia toteuttamaan tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet ottaakseen käyt-
töön tai tukeakseen ohjelmia, joiden tarkoituksena on opettaa perheväkivallan teki-
jöille väkivallatonta käyttäytymistä henkilösuhteissa, jotta väkivallan uusiutuminen 
saataisiin estetyksi ja väkivaltaisia käyttäytymismalleja muutetuksi. Lisäksi sopimus 
edellyttää, että osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet ottaak-
seen käyttöön tai tukeakseen hoito-ohjelmia, joiden tarkoituksena on estää väkivallan-
tekijöitä, erityisesti seksuaalirikollisia, uusimasta rikoksiaan. 

Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja 
seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan (Lanzaroten sopimus) sisältää määräyksiä 
lapsiin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisystä ja interventioista, joiden 
mukaan kukin sopijapuoli ryhtyy tarvittaviin lainsäädäntö- tai muihin toimenpiteisiin eh-
käistäkseen kaikenlaisen lasten seksuaalisen riiston ja seksuaalisen hyväksikäytön 
sekä suojellakseen lapsia. (Artikla 4). Artiklan 7 mukaan kukin sopijapuoli varmistaa, 
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että henkilöillä, jotka pelkäävät voivansa syyllistyä tämän sopimuksen perusteella kri-
minalisoituun rikokseen, on asianmukaisesti mahdollisuus päästä tehokkaisiin ennalta 
ehkäiseviin interventio-ohjelmiin tai -toimenpiteisiin, jotka on suunniteltu rikoksenteko-
riskin arvioimiseksi ja ehkäisemiseksi. Lisäksi Lanzaroten sopimuksen artiklat 15–17 
sisältävät velvoitteita rikoksesta tuomitun mahdollisuuksiin osallistua uusintarikolli-
suutta ennaltaehkäiseviin interventioihin. 

Eurooppalaiset vankeinhoitosäännöt ja yhdyskuntaseuraamuksia koskevat 
säännöt antavat linjaukset vankeusajan aikana tarjottavista palveluista. Vankeusai-
kana on edistettävä vangin sopeutumista yhteiskuntaan, ja mahdolliset kuntoutukset 
sisältyvät tähän periaatteeseen. Vankeinhoitosäännöt painottavat myös vangin ihmis-
oikeuksien kunnioittamista heidän asemastaan huolimatta. 

2.2 Palveluun ohjaamista koskevat 
ohjeistukset  

Palveluun ohjaamisessa on kaikkien toimittava aktiivisesti hyvien palveluketjujen ra-
kentamiseksi, jotta asiakas saa hänen kannaltaan oleelliset palvelut. Väkivaltaan 
puuttumisen kannalta eri viranomaisilla saattaa kuitenkin olla erilaiset käytännöt pal-
veluihin ohjaamisesta. Mahdolliset väkivallan katkaisuohjelmien asiakkaat ovat erilai-
sissa tilanteissa kohdatessaan eri viranomaisia: Rikosseuraamuslaitoksen asiakas on 
jo rikosoikeudellisessa vastuussa teostaan, kun taas poliisi saattaa kohdata väkivallan 
tekijän konfliktin tapahtumahetkellä. Sosiaali- ja terveyssektorin roolina on väkivallan 
tunnistaminen ja asiakkaan ohjaaminen kuntoutukseen sekä eri palveluiden yhteenso-
vittaminen ja koordinointi. 

Palveluohjausta voi pitää kattokäsitteenä, jonka alta löytyy asiakkaan elämäntilanteen 
ja tarpeet huomioon ottavat työotteet ja palvelut. Sosiaalityön piirissä palveluohjauk-
seen perustuvalla työotteella tarkoitetaan esimerkiksi neuvontaa, palveluohjauksellista 
työotetta ja yksilöllistä palveluohjausta. (Hänninen 2007, 13–14.) 

Palveluohjauksella tarkoitetaan usein kokonaisvaltaisempaa ohjausta kuin pelkkää 
neuvontaa tai palveluihin ohjaamista. Palveluohjausta tapahtuu eri tasoilla lyhyestä 
neuvonnasta laajempaan palvelutarpeen arviointiin ja sen pohjalta tehtävään pitkäjän-
teiseen asiakastyöhön. Sosiaali- ja terveydenhuollossa palveluohjaus on asiakasta tu-
kevaa yksilöllistä työtä, jossa sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja koordinoi asiakkaan tarvit-
semia palveluita prosessissa asetettujen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. (Hujala 
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& Taskinen 2020, 247–249.) Väkivallan katkaisuohjelmissa palveluohjaus liittyy esi-
merkiksi moniongelmaisten asiakkaiden palvelujen suunnitteluun ja järjestämiseen.1 

Palveluihin ohjaamisen ja neuvonnan tulisi olla viranomaisten perustyötä, jotta asiak-
kaat saadaan osallistumaan ohjelmiin. Asiakkaan sitouttaminen osallistua katkaisuoh-
jelmaan saattaa edellyttää motivointia. Motivoivan haastattelun avulla pyritään vahvis-
tamaan asiakkaan motivaatiota elämäntapamuutokseen – tässä tapauksessa väkival-
lattomuuteen. Motivoivan haastattelun tavoitteena on muuttaa asiakkaan epävarmaa 
ja jäsentymätöntä suhtautumista vahingolliseen käyttäytymiseen. (Crane & Eckhardt 
2013.) Tarkoituksena on motivoida asiakas muutokseen käsittelemällä vahingollisia 
käyttäytymismalleja ja niihin liittyviä prosesseja. Tätä kautta asiakkaalle pyritään ra-
kentamaan uusia käsityksiä, jotka tukevat muutosta.  

Motivoiva haastattelu ei itsessään ole riittävä keino väkivaltaan puuttumiseksi, mutta 
sen avulla voidaan yrittää sitouttaa tekijöitä vahvemmin kuntoutusohjelmiin. Erityisesti 
tekijät, joiden valmius muutokseen on matala, voivat hyötyä motivoivista haastatte-
luista. Motivoivan haastattelun vaikutuksesta väkivaltaisen käytöksen vähenemiseen 
ei ole yhtenäistä näyttöä, mutta se näyttäisi parantavan sitoutumista katkaisuohjel-
miin. (Crane & Eckhardt 2013.) Motivoiva haastattelu voisi toimia menettelytapana vä-
kivallan tunnistamisen yhteydessä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tai päih-
dekuntoutuksen yhteydessä.  

Seuraavissa kappaleissa eritellään lyhyesti eri viranomaistahojen ohjeistuksia ja roo-
leja palveluihin ohjaamisen kannalta. Viranomaisten palveluihin ohjaamista koskevat 
ohjeistukset koskevat usein väkivallan uhreja. Tekijöiden ohjaukseen ei ole yhtä katta-
via ohjeistuksia. 

2.2.1 Sosiaali- ja terveyssektori 
Sosiaalihuoltolaki velvoittaa ohjaamaan väkivallan tekijän hänelle sopivaan kuntoutuk-
seen. Jos henkilön sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, on sosiaalihuoltolain 35 §:n pe-
rusteella työntekijällä velvollisuus ohjata henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henki-
lön antaessa suostumuksensa otettava yhteys kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaa-
vaan viranomaiseen. Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykene-
mätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai 
lapsen etu sitä välttämättä vaatii, on tehtävä viipymättä ilmoitus sosiaalihuollon tar-
peesta salassapitosäännösten estämättä. Säännöksen tavoitteena on ohjata eri viran-

                                                      
1 Laatukriteerien osioissa 3.1.4 ja 3.2.1 sivutaan palveluohjaukseen liittyviä aiheita. 
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omaisia toimimaan asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti siten, että eri toimipis-
teissä asioiva henkilö tulisi aikaisempaa paremmin ohjatuksi oikean viranomaisen luo. 
Asiakkaan kanssa yhdessä yhteyttä ottaen saadaan yhteistyö sosiaalihuollon kanssa 
käynnistymään, mitä pelkkä tietopyyntö ei tee. Sosiaalihuoltolain mukaisia tuen tar-
peita ovat esimerkiksi asumiseen, perhesuhteisiin, sosiaaliseen kuntoutukseen, toi-
mintakykyyn, päihdekuntoutukseen, mielenterveyteen ja toimeentuloon liittyvät asiat.  

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 35 §:  

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi Jos terveydenhuol-
lon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuol-
lon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, lii-
kuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, 
Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kan-
saneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtäväs-
sään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen 
on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suos-
tumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan vi-
ranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin.  

Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaa-
maan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lap-
sen etu sitä välttämättä vaatii, 1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden on teh-
tävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä vii-
pymättä.  

Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä 
koskevien salassapitosäännösten estämättä. 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) pykälät 36–39 velvoittavat palvelutarpeen arviointiin ja 
asiakassuunnitelman tekemiseen, kun sosiaalihuoltoa tarvitseva henkilö ottaa yhteyttä 
sosiaalipalveluista vastaavaan viranomaiseen. 

Sosiaalihuoltolain 11 §:ssä Tuen tarpeet todetaan, että sosiaalipalveluja on järjestet-
tävä lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta ai-
heutuvaan tuen tarpeeseen, äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen sekä 
lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Näihin tuen tarpeisiin on 
kunnan, ja jatkossa hyvinvointialueen, järjestettävä sosiaalipalveluja sen sisältöisenä 
ja siinä laajuudessa kuin tässä tai muussa laissa säädetään. Palvelut voivat olla hyvin 
monenlaisia kattaen uhrin tukemiseen tarkoitetut palvelut sekä väkivallan katkaisemi-
suun tarkoitetut palvelut tekijälle. Väkivallan katkaisuohjelmien voidaan tulkita sopivan 
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esimerkiksi sosiaalihuoltolain 11 §:n mukaisiin muihin tarpeisiin vastaaviin, asiakkaan 
hyvinvoinnille välttämättömiin sosiaalipalveluihin (SHL 14 § Tuen tarpeisiin vastaavat 
sosiaalipalvelut). Myös varsinaiselle sosiaalityölle ja sosiaaliohjaukselle on näissä ti-
lanteissa suuri tarve asiakkaiden ja hänen läheistensä turvallisuuden varmistamiseksi, 
koska tilanteet vaativat intensiivistä palveluohjausta ja monenlaista koordinaatiota, 
käytännön järjestelyjä sekä psykososiaalista yksilötyötä. Väkivaltatyö onkin ihmisoi-
keuslähtöisen sosiaalityön keskeisimpiä osa-alueita, sillä jokaisella ihmisellä on oi-
keus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen.  

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista sisältää kohdan, jonka perusteella terveyden-
huollon ammattihenkilö saa ilmoittaa poliisille välttämättömät tiedot uhkaavan teon es-
tämistä varten, jos on syytä epäillä jonkun joutuvan väkivallan kohteeksi (271/2015). 
Vastaava kohta löytyy myös laista sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
(270/2015). Nämä lainkohdat antavat mahdollisuudet väkivallan ennaltaehkäisylle. 

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja lastensuojelulaki (417/2017) määräävät ilmoitusvel-
vollisuuksista, jos arvioidaan sosiaalihuollon tai lastensuojelun tarpeen olevan ilmei-
nen. Esimerkiksi lastensuojeluilmoituksen jälkeen on tehtävä sosiaalihuoltolain 36 § 
mukainen palvelutarpeen arviointi, jonka voi katsoa paveluohjauksen ensimmäiseksi 
askeleeksi. 

Hyvinvointialueiden on vastattava hyvinvoinnin ja terveyden sekä turvallisuuden edis-
tämisestä alueellaan, kun edistämistehtävä liittyy lakisääteiseen järjestämistehtävään. 
Näihin tehtäviin sisältyy sosiaali- ja terveydenhuolto, eli väkivaltatyö ja väkivallan en-
naltaehkäisy ovat osa hyvinvointialueiden tehtäviä.2 Silti suurin osa väkivaltatyöstä 
tehdään järjestöissä. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) määrää yksityis-
ten henkilöiden, yhteisön, säätiön tai julkisyhteisön perustamista sosiaalipalveluista. 
Lain tarkoituksena on varmistaa yksityisiä sosiaalipalveluja käyttävän asiakkaan oi-
keus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu. Se määrää muun muassa palvelui-
den tuottamisesta, luvanvaraisuudesta ja valvonnasta. Järjestöjen tuottamat väkivalta-
työn palvelut eivät useinkaan ole yksityisiä sosiaalipalveluja, mutta laki antaa hyvän 
rungon muidenkin sosiaalipalveluina hankittavien palvelujen valvontaan ja laadun var-
mistamiseen. 

                                                      
2 Lähisuhdeväkivallan ehkäisystä hyvinvointialueilla: THL:n Ohjeet kunnille ja hyvin-
vointialueille lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatiorakenteiden ja lähisuhdeväki-
vallan vastaisen toiminnan järjestämiseksi (2022). 

https://www.julkari.fi/handle/10024/144538
https://www.julkari.fi/handle/10024/144538
https://www.julkari.fi/handle/10024/144538
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2.2.2 Poliisi 

Esitutkintalaki (805/2011) velvoittaa poliisia ohjaamaan erityistä suojelua tarvitsevat 
asianosaiset tukipalveluiden piiriin. Lähisuhdeväkivaltatilanteissa myös rikoksesta 
epäilty ohjataan palvelujen piiriin. Ensisijainen toimintamalli on pyytää suostumusta 
yhteystietojen välittämiseen. Tarvittaessa asianosaisia ohjataan palvelujen piiriin sil-
loinkin, kun varsinainen rikoksen tunnusmerkistö ei täyty. Moni hankalassa elämänti-
lanteessa ollut on saanut apua jo siinä vaiheessa, kun pelkää itse syyllistyvänsä väki-
valtaan. 

Lähisuhdeväkivalta heijastuu perheenjäseniin tai muihin läheisiin ja he voivat niin 
ikään tarvita tukipalveluita. Poliisi kysyy oma-aloitteisesti erilaisissa asioissa, kuten lä-
hisuhdeväkivaltaan liittyen, asianomistajan suostumusta tämän yhteystietojen välittä-
miseen tukipalvelujen tarjoajalle. Jos asianomistaja ei suostu yhteystietojen välittämi-
seen, hänelle annetaan tietoa tukipalveluista. Poliisin tiedonantovelvollisuus alkaa uh-
rin ollessa ensimmäistä kertaa yhteydessä viranomaiseen.  

Lainsäädännön lisäksi poliisi käyttää työnsä tukena muun muassa erilaisia määräyk-
siä ja ohjeita sekä käsikirjoja. Lähisuhdeväkivaltaan liittyen on olemassa toiminnalli-
nen MARAK-käsikirja lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseksi ja ennalta estämiseksi. MA-
RAK-käsikirjaan on koottu laajasti ja kattavasti tietoa lähisuhdeväkivallasta sekä sii-
hen liittyvistä auttavista palveluista. (Liimatainen & Rantaeskola 2022.) 

Lisäksi on olemassa erilaisia palveluohjauskirjeitä (esimerkiksi Poliisihallitus 2021), 
joihin on koottu tietoa lähisuhdeväkivallasta ja siihen liittyvistä auttavista palveluista. 
Näitä esitteitä on saatavilla useilla eri kielillä ja myös paikkakuntakohtaisina versioina, 
koska palveluiden osalta saattaa olla paljonkin alueellisia eroja. Kyseisiä esitteitä tu-
lee aina pyrkiä antamaan asianosaisille, vaikka nämä eivät olisikaan halukkaita tieto-
jensa välittämiseen auttaville tahoille. Halu ja tarve avun vastaanottamiseksi voivat 
kuitenkin syntyä tilanteen rauhoituttua. 

Akuuteissa tilanteissa poliisin pääasiallisena tehtävänä on akuutin väkivaltatilanteen 
purkaminen, johon liittyy läsnä olevien turvallisuus, poliisin työturvallisuus ja akuuttien 
hoitotoimenpiteiden varmistaminen. Lisäksi tällaisissa tilanteissa huomioidaan esitut-
kinnan turvaaminen ja aloittaminen sekä mahdolliset pakkokeinot. Kaiken tämän 
ohessa tehdään lisäksi yhteistyötä myös uusintarikollisuuden ja ylisukupolvisen väki-
vallan torjumiseksi. 
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2.2.3 Rikosseuraamuslaitos 

Rikosseuraamuslaitoksen piirissä asiakkaan ohjaaminen palveluihin tapahtuu amma-
tillisen arvion kautta. Asiakkaan tilanne kartoitetaan kattavasti ja palveluihin ohjaami-
nen kytkeytyy rangaistusajan suunnitelmaan. Vankeuslaki (767/2005) ja laki yhdys-
kuntaseuraamusten täytäntöönpanosta (400/2015) sisältävät määräyksiä seuraamuk-
siin kuuluvista palveluista. Esimerkiksi vankeuslain mukaan vankilan järjestämän tai 
hyväksymän toiminnan tarkoituksena on edistää vangin sijoittumista yhteiskuntaan 
vahvistamalla vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan, ylläpitämällä ja pa-
rantamalla vangin ammattitaitoa ja osaamista sekä työ- ja toimintakykyä; ja tukemalla 
vangin päihteetöntä elämäntapaa. Kaikilla Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehillä on 
velvollisuus ohjata asiakkaita palveluihin kaikissa prosessin eri vaiheissa. Keskeinen 
rooli ohjaamisessa on rangaistusta suorittavan vastuuvirkamiehellä. Palvelut muodos-
tavat koko seuraamusaikaisen prosessin ja niiden onnistumista seurataan. 

Rikosseuraamuslaitoksen kuntouttavien toimintojen tulisi rakentua hoitojatkumoiksi 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa ja tavoitteena on, että sosiaalihuollon 
piirissä olevien osalta sosiaalihuollon asiakassuunnitelma ohjaa palveluiden yhteen-
sovittamista sekä rangaistuksen aikana, että sen jälkeen. Palvelujen järjestämisestä 
on pääsääntöisesti vastuussa asiakkaan kotikunta, jatkossa hyvinvointialue. 

Rikosseuraamuslaitoksella on käytettävissä erilaisia toimintaohjelmia (mm. väkivalta- 
ja seksuaalirikollisille). Lisäksi hyödynnetään kumppanien ohjelmatarjontaa sekä eri-
laisia hyviksi käytännöiksi todettuja työmenetelmiä. Rikosseuraamuslaitoksen kuntou-
tuksien ja toimintaohjelmien hyväksymismenettelyn, eli akkreditoinnin, tarkoituksena 
on varmistaa Rikosseuraamuslaitoksen omassa käytössä olevien ohjelmien vaikutta-
vuus. Akkreditointiprosessissa rikosseuraamuslaitoksen ohjelmatyön asiantuntijoista 
ja mahdollisista ulkopuolisista asiantuntijoista koostettu työryhmä arvioi ohjelmien vai-
kuttavuutta uusintarikollisuuden vähenemiseen.  

Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaat ovat jo joutuneet rikosoikeudelliseen vastuuseen 
teoistaan, eli asiakastyön tavoitteena on uusintarikollisuuden vähentäminen. Toinen 
suuri asiakasryhmä ovat seuraamusselvitysvaiheen asiakkaat, jolloin rangaistusta ei 
ole täytäntöönpantu. Rangaistuksen syynä voi kuitenkin olla muu kuin väkivaltarikos 
ja henkilökunnalta edellytetään osaamista, että he tunnistavat ja rohkenevat ottaa pu-
heeksi väkivallan, erityisesti lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan, ja ohjata asiakas 
palveluihin. Lähisuhdeväkivalta tulee usein esiin vankiloissa käytännön tilanteissa, 
esimerkiksi perhetapaamisissa. Henkilökunnan pitää myös osata puuttua akuutteihin 
väkivaltatilanteisiin ja heillä tulee olla osaamista kriisityöstä.  
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3 Laatukriteerit 
Laatukriteerien tarkoitus on antaa suositukset keskeisistä periaatteista, jotka katkai-
suohjelmissa tulee huomioida. Laatukriteereiden perusteella voidaan arvioida katkai-
suohjelman onnistumista sekä palvelun tilaajan taholta että vaikuttavuustutkimuksella. 
Ohjelmien suunnittelun ja toteutuksen tulisi perustua tutkimukselle ja teorialle, jolloin 
ongelmaan kohdistettavan toimenpiteen vaikuttavat mekanismit tuodaan selvästi ja 
perustellusti esille. 

Palvelujen piiriin pääseminen ja niiden saavutettavuus ovat ihmisoikeuksien toteutu-
misen kannalta tärkeitä seikkoja. Yhtä lailla kaikilla tulee olla oikeus saada sellaisia 
palveluita, joilla on palvelutarpeen mukaista vaikutusta.  

Kriteerit on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käydään läpi palvelun tarjo-
ajalle suunnattuja kriteereitä ja toisessa osassa katkaisuohjelman sisältöön liittyviä kri-
teereitä. Kriteerien pohjana on käytetty perheväkivallan Respect Standard -kriteereitä 
(Respect 2017) ja Ensi- ja turvakotien liiton Väkivaltatyön laitos- ja avopalvelutyön 
laatukriteereitä (2013). 

3.1 Palvelun tarjoajalle asetetut kriteerit 
Palvelu tulee järjestää niin, että sen puitteissa on mahdollista tarjota asiantuntevaa ja 
laadukasta palvelua. Katkaisuohjelma tulee järjestää turvallisesti ja hyvien käytäntöjen 
mukaisesti sekä työntekijöille että asiakkaille.  

Palvelun tarjoajalla on turvallista ja tehokasta työskentelyä tukevat toimintatavat ja 
käytännöt. Henkilöstön asiantuntijuutta kehitetään ja tuetaan. Palvelun tarjoajalla on 
rooli väkivallan ennaltaehkäisyn moniammatillisessa kehyksessä. 

3.1.1 Henkilöstön koulutus ja asiantuntemus  

Palvelun tarjoaja rekrytoi tehtäviin niiden edellyttämän koulutuksen ja ammattitaidon 
omaavia henkilöitä. Näin varmistetaan katkaisuohjelmien onnistuminen ja niihin osal-
listuminen. Tarvittaessa varmistetaan työntekijän luotettavuus ja soveltuvuus väkival-
tatyössä vaadittavan erityisen vastuullisuuden vuoksi. Katkaisuohjelmien parissa työs-
kentelee myös kokemusasiantuntijoita ja vapaaehtoisia, joiden soveltuvuudesta tehtä-
viin tulee yhtä lailla varmistua. 



OIKEUSMINISTERIÖN JULKAISUJA, MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 2022:36 

18 

Väkivaltatyötä tekevät henkilöt ovat tekemisissä arkaluontoisten tietojen ja aiheiden 
kanssa. Tällaisessa tilanteessa vaatimus ammattitaitoisesta ja luotettavasta henkilös-
töstä korostuu. Työntekijöiden tulee allekirjoittaa vaitiolo- ja salassapitositoumus. Sa-
malla palvelun tarjoajalla on vastuu siitä, että henkilöstöllä on ajantasaiset tiedot ja tai-
dot katkaisuohjelmassa työskentelyn kannalta. 

a) Sosiaalihuoltolaki (1301/2014), Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 
(817/2015) ja Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/1994) ohjaa-
vat henkilöstöltä vaadittavaa koulutusta. 

b) Työnantajalla on ensisijainen velvollisuus valvoa palveluksessaan olevien am-
mattihenkilöiden toimintaa, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenki-
löitä valvovat myös aluehallintovirastot ja Valvira. 

c) Palvelun tarjoaja kartoittaa henkilöstön koulutustarpeita ja huolehtii mahdolli-
sesti tarvittavista täydennys- ja lisäkoulutuksista esimerkiksi kriisi-, trauma- tai 
väkivaltatyön suhteen.  

d) Työntekijät tuntevat muut asiakkaan palvelutarpeen kannalta tärkeät toimijat, 
palvelut ja niihin liittyvät käytännöt. 

e) Rekrytoitavan henkilöstön, kokemusasiantuntijoiden ja vapaaehtoisten kanssa 
keskustellaan heidän omista väkivaltakokemuksistaan. Tavoitteena on arvi-
oida asian vaikutusta väkivaltatyöhön ja samalla tukea henkilöstön jaksa-
mista.  

f) Työntekijöille järjestetään työnohjausta, jonka avulla tuetaan hyvinvointia ja 
psyykkisesti kuormittavassa työssä jaksamista. Työnohjauksen avulla reflek-
toidaan asiakastapauksia, mahdollistetaan työntekijän itsensä kehittäminen ja 
varmistetaan asiakastyön laatu. 

g) Työntekijät tunnistavat asiakastyöhön liittyviä riskitekijöitä ja osaavat toimia 
uhkatilanteissa sekä tuntevat ilmoitusoikeutensa ja -velvollisuutensa poliisille 
ja sosiaalihuoltoon. 

h) Alaikäisten lasten kanssa työskenteleviltä selvitetään rikostausta (Laki lasten 
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)). 
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3.1.2 Dokumentointi ja seuranta 

Väkivallan katkaisuohjelmissa toteutetaan asiakastyöhön, ohjelman arviointiin ja pal-
velun tilaajalle liittyvää dokumentointia. 

Dokumentointi on yksi väkivaltatyön työvälineistä. Huolellinen dokumentointi selkeyt-
tää katkaisuohjelman edistymistä ja suunnittelua sekä työntekijöille että asiakkaille. 
Tämä mahdollistaa myös turvallisen työskentelyn ja hyvän luottamussuhteen syntymi-
sen. Asiakastiedot ovat vain niihin oikeutettujen työntekijöiden saatavilla. Dokumen-
tointia tehdään asiakasta varten ja tietoa kerätään ohjelman kannalta oleellisista asi-
oista. 

Katkaisuohjelman toimintaan liittyvä dokumentointi on tärkeää arvioinnin kannalta, 
sillä vaikuttavuus- ja prosessiarvioiden tekeminen edellyttää tiedonkeruuta ja asiakas-
rekisterin ylläpitoa. Mahdollisimman tarkka ja selkeä dokumentointi edesauttaa luotet-
tavien vaikuttavuusarvioiden tekemistä. Lisäksi katkaisuohjelmissa toteutetaan asian-
osaisarviointeja, joissa asiakkailta, työntekijöiltä ja yhteistyökumppaneilta kerätään 
palautetta toiminnasta sen kehittämistä ja seurantaa varten.3 

a) Dokumentoinnissa noudatetaan tietojen keräämistä, käsittelyä ja säilyttämistä 
koskevia lakeja: 

- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 

- Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 

- EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 

- Tietosuojalaki (1050/2018) 

- Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa (1301/2021) 

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
(748/2021) 

  

                                                      
3 Dokumentointia, kirjaamista ja tietojen käsittelyä sosiaali- ja terveyspalveluissa käsi-
tellään THL:n Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä (2021) -oppaassa. 
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b) Henkilökunta saa tarvittavan perehdytyksen dokumentointikäytäntöihin. 

c) Palvelun tarjoaja seuraa ja kerää tietoa asiakastyön etenemistä. Tämä tukee 
myös riskinarviointia ja vastaa siten asiakkaiden tarpeisiin. 

d) Seurannan perusteella voidaan tarvittaessa vaikuttaa asiakkaan perheen 
mahdollisesti muuttuviin turvallisuustilanteisiin. 

e) Dokumentointia tehdään myös toiminnan arviointia ajatellen.  

3.1.3 Moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden 
huomioiminen palvelussa 

Palvelun tarjoaja tunnistaa, että katkaisupalveluja tarvitsevat ovat taustojensa, tar-
peidensa ja tilanteidensa suhteen moninainen ryhmä. Palvelun on oltava helposti ja 
nopeasti tavoitettavissa sitä tarvitseville. Asiakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti, eikä 
ketään suljeta palvelujen ulkopuolelle muista kuin ohjelmaan soveltuvuuteen liittyvistä 
perustelluista syistä. Siinäkin tapauksessa asiakas tulee ohjata paremmin hänelle so-
veltuvien palveluiden piiriin. Epäoleelliset henkilöön liittyvät syyt eivät saa vaikuttaa 
katkaisuohjelman sisältöön tai siinä tehtäviin arvioihin. 

Moninaisten lähtökohtien ymmärtäminen henkilökunnan osalta parantaa asiakkaan 
edellytyksiä sitoutua katkaisuohjelmaan ja muutokseen. Katkaisuohjelmiin hakeutu-
villa saattaa olla hyvin erilaisia elämäntilanteita ja kulttuurisia taustoja. Esimerkiksi 
palvelun monikielisyys, vammaisuuden huomioiminen ja neuropsykiatristen oireryh-
mien kirjon tunnistaminen edesauttavat katkaisuohjelman saavutettavuutta. Katkai-
suohjelman toteuttamisessa tulee huomioida sukupuolisensitiivinen ote sekä sukupuo-
len ja seksuaalisuuden ilmentymien erilaiset tarpeet. Sukupuolisensitiivisessä työot-
teessa tunnistetaan sukupuolten erot, mutta niiden rooliodotukset kyseenalaistetaan. 

a) Henkilökunta ymmärtää asiakkaiden kulttuuriset erot ja hahmottaa, miten ne 
saattavat vaikuttaa käsityksiin väkivallasta ja ongelmiin tarjottavasta avusta.  

b) Palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa otetaan huomioon asiakaskunnan 
moninaisuus ja siihen liittyvät erityistarpeet. Tarvittaessa asiakas ohjataan pa-
remmin hänelle soveltuvien palveluiden piiriin. Katkaisuohjelmaa toteutetaan 
sukupuolisensitiivisesti. 

c) Palvelun tarjoaja työskentelee palvelun saavutettavuuden parantamiseksi esi-
merkiksi digitaalisuutta ja etämahdollisuuksia hyödyntämällä. 
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d) Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) tulee huomioida toiminnassa. 

e) Katkaisuohjelman asiakkaita kohdellaan kunnioittavasti. 

3.1.4 Moniammatillinen työskentely 

Monisäikeisessä ongelmassa tarvitaan moniammatillista osaamista ja monialaista yh-
teistyötä. Moniammatillinen työskentely tarkoittaa eri ammattiryhmiin kuuluvien henki-
löiden yhteistyötä. Katkaisuohjelmien asiakkailla voi olla erityinen tarve moniammatilli-
selle avulle. Moniammatillisuus tulee tarpeen mukaan ottaa huomioon työntekijöitä 
rekrytoitaessa, jos yhteistyö eri ammattiryhmien välillä katsotaan hyödylliseksi katkai-
suohjelman puitteissa. Toisaalta yhteistyö eri palvelun tarjoajien ja organisaatioiden 
välillä voi olla tärkeää asiakkaan elämäntilanteen vakauttamiseksi. 

Katkaisuohjelman asiakkaalla saattaa olla myös muita huomiota vaativia ongelmia, 
kuten liiallista päihteiden käyttöä tai laajempaa tarvetta terveydenhuollon palveluille. 
Tällaiset ongelmat tulee kartoittaa asiakkaan kokonaistilannetta arvioitaessa, ja tarvit-
taessa hänet ohjataan asianmukaisten palvelujen piiriin. Muiden ongelmien tunnista-
minen ja hoito parantavat myös katkaisuohjelman turvallisuutta kaikkien siihen osallis-
tuvien kannalta. 

Silloin kun asiakas lähetetään katkaisuohjelmaan sosiaalihuollosta osana asiakas-
suunnitelmaa, ja erityisesti tilanteissa, joissa sosiaalihuolto on myös palvelun mak-
saja, on tiedonvaihto ohjelman etenemisestä ja sen vastaavuudesta asiakkaan palve-
lutarpeisiin keskeistä. Asiakkaan suostumuksella tehtävä aktiivinen yhteistyö lähettä-
vän tahon kanssa varmistaa myös sen, että asiakkaan muut palvelut tukevat ja toimi-
vat yhdessä katkaisuohjelman kanssa, eikä katkaisuohjelma jää näistä irralliseksi. 

Moniammatillisen työskentelyn ja eri palvelujen välisen yhteistyön tavoitteena on 
luoda mahdollisimman hyvät ja tehokkaat järjestelyt väkivallan ehkäisemiseksi ja sii-
hen puuttumiseksi. 

a) Palvelun tarjoaja tekee yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa, 
jotta palvelu on asiakkaan kannalta tehokasta ja muut tilanteeseen liittyvät 
henkilöt ovat turvassa. 

b) Asiakas ohjataan tarvittaessa muihin hänen tilannettaan tukeviin palveluihin. 
Tarpeellisia yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspal-
velut. 
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c) Asiakkaan suostumuksella tämän tietoja voi jakaa muihin oleellisiin palveluihin. 

d) Palvelun tarjoaja osallistuu väkivaltaa ennaltaehkäisevään ja sen tunnistamista 
tukevaan toimintaan muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on lisätä yleistä 
tietoisuutta väkivallasta ja tuoda siten ongelmaa sekä siihen liittyviä palveluita 
esille. 

3.2 Väkivallan katkaisuohjelman laatukriteerit 
Katkaisuohjelmille suunnattujen laatukriteerien tarkoituksena on tehdä palveluista 
mahdollisimman saavutettavia, yhdenvertaisia ja tehokkaita. Tavoitteena on, että laa-
dukkaat palvelut ovat niitä tarvitsevien ihmisten saatavilla sijaintiin ja asemaan katso-
matta. Kriteerit auttavat suunnittelemaan toimintaa ja arvioimaan tavoitteiden saavut-
tamista. Katkaisuohjelman tavoitteet ja arviointimenettelyt tuodaan selvästi esiin jo oh-
jelmaa suunniteltaessa. 

Katkaisuohjelma ja siinä tapahtuva työskentely tulee perustaa parhaalle mahdolliselle 
käytettävissä olevalle tiedolle ja tieteelliselle näytölle. Aikaisemman tutkimusnäytön 
järjestelmällinen erittely luo edellytykset toimivan ohjelman jalkauttamiselle. Uusia työ-
muotoja kehitettäessä on tärkeää, että ohjelmalle asetetaan riittävän asiantuntemuk-
sen omaava ohjausryhmä. 

Katkaisuohjelmaa suunniteltaessa ja järjestettäessä on varmistuttava sen tarpeelli-
suudesta ja vaikuttavuudesta. Interventio suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisim-
man pitkälle tutkimukseen ja teoriaan perustuen – hyväksi todettuja käytäntöjä hyö-
dyntämällä. Tutkimus- ja teoriapohja tuodaan myös selvästi esille katkaisuohjelman 
yhteydessä. RNR ja GLM ovat esimerkkejä käytössä olevista katkaisuohjelmien teo-
riapohjista. 

RNR (risk, needs and responsivity) -periaatteen mukaan katkaisuohjelmien pitäisi 
vasta asiakkaan riski- ja tarvetasoja sekä vastaanottavuutta. Periaatteen mukainen 
ohjelma edellyttää asiakkaan riskien ja tarpeiden arvioimista. Ohjelman intensiivisyys 
tulisi sovittaa asiakkaan riskitason ja tarpeiden moninaisuuden mukaan. Lisäksi on 
huomioitava asiakkaan edellytykset omaksua ohjelman sisältöjä. (Taxman & Smith 
2021.) 

GLM (Good lives model) -teorian pohjalta järjestetyt kuntoutusohjelmat painottavat hy-
vän, ihmisarvoisen elämän rakentamista. GLM keskittyy tukemaan asiakkaiden voi-
mavaroja sekä löytämään tapoja elää tasapainoista ja tyydyttävää elämää. Tarpeita 
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kartoitettaessa kuunnellaan asiakkaan omia näkemyksiä hänen tärkeiksi ja merkityk-
sellisiksi kokemistaan asioista. (Serie ym. 2021.) 

Väkivallan katkaisuohjelman tavoitteena on vähentää väkivaltaista käytöstä. Tästä en-
sisijaisesta tavoitteesta huolimatta katkaisuohjelmien tulee ottaa huomioon asiakkaan 
muut mahdolliset ongelmat sekä väkivaltaista käytöstä ylläpitävät tai sille altistavat te-
kijät.  

3.2.1 Systemaattinen ja tutkimukseen perustuva 
työmenetelmä 

Systemaattisten työmenetelmien kriteerien tarkoituksena on painottaa katkaisuohjel-
mien sisäistä johdonmukaisuutta ja hyvin perusteltua pohjaa. Asiakkaiden tarpeet voi-
vat erota toisistaan (ks. luku 3.2.2 ja 3.2.3), mutta ohjelmaan pääsemiselle, siinä ta-
pahtuville arvioineille ja itse katkaisuohjelmalle on oltava yhtenäiset perusteet. 

Asiakkaan palvelut tulee järjestää yksilökohtaisesti, jotta ongelmiin puuttuminen on 
tarkoituksenmukaista. Toiminnalle ja siinä tehtäville päätöksille on oltava selvästi 
suunnitellut, systemaattiset ja johdonmukaiset käytännöt. Väkivallan tekijät ovat hete-
rogeeninen ryhmä, joten ohjelmissa ja palveluohjauksessa on aika ajoin joustettava. 

Annettuihin kriteereihin ja suunnitelmaan perustuvaa seurantaa toteutetaan koko ajan 
toimintaa arvioitaessa. 

a) Katkaisuohjelmalla on riittävällä tarkkuudella dokumentoitu tutkimukseen ja 
taustateoriaan pohjautuva selkeästi määritelty sisältö ja periaate, joiden tavoit-
teena on vähentää väkivaltaista käyttäytymistä ja tukea väkivallatonta elämää. 

b) Katkaisuohjelman toteutus nojaa hyviin käytäntöihin, eli menetelmän toimivuu-
desta on olemassa jonkinlaista tutkimusnäyttöä. 

c) Katkaisuohjelmassa huomioidaan lakien ja kansainvälisten sopimuksien aset-
tamat velvoitteet.  

d) Palvelujen lähestymistapa on yksilöllinen ja asiakaskeskeinen. 

e) Asiakastyölle on ohjelman sisällä sovitut yhteiset toimintamallit ja rakenne. 

f) Asiakastyötä seurataan ja onnistumista arvioidaan säännöllisesti.  
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g) Asiakastyön seurantaan kehitetään standardoidut työvälineet. Tarvittaessa si-
sältöön tai ohjelman toteuttamiseen tehdään muutoksia. 

h) Palvelun tarjoaja ja työntekijät ymmärtävät ja hallitsevat katkaisuohjelmassa 
käytettävän lähestymistavan ja sen vaikutukset. 

3.2.2 Asiakkaan tarpeiden arviointi ja tarpeen 
mukainen väkivallan katkaisu 

Katkaisuohjelmaan tultaessa asiakkaan tilanteeseen liittyvät riskit ja tarpeet selvite-
tään kokonaisvaltaisesti. Tämän pohjalta voidaan arvioida asiakkaan tarvetta katkai-
suohjelmalle ja soveltuvuutta kyseiseen ohjelmaan. Asiakkaiden tarpeita kartoitta-
malla varmistetaan, että työskentely tavoittaa oikean kohderyhmän. 

Tarpeita arvioidessa huomioidaan myös esimerkiksi erilaiset neurokirjon piirteet tai 
kielellisen suoriutumisen haasteet, jotka saattavat vaikuttaa katkaisuohjelman lähesty-
mistapaan ja siinä läpikäytäviin toimiin. Toimenpiteiden kohdistaminen oikein edellyt-
tää yksilöllistä tarpeiden kartoitusta. 

a) Asiakkaan tarpeiden arviointiin on selkeät kriteerit. 

b) Tarpeita arvioitaessa kartoitetaan ja vahvistetaan asiakkaan motivaatiota kat-
kaisuohjelmaan osallistumiseen ja väkivallattomaan elämään. 

c) Katkaisuohjelmalla on riittävän selkeästi määritelty kohderyhmä ja sisäänotto-
kriteerit. 

d) Katkaisuohjelman soveltuvuutta arvioidaan asiakkaan muuttuvan elämäntilan-
teen mukaan. 

e) Palvelun järjestäjällä on valmius ohjata asiakas paremmin hänelle soveltuviin 
interventioihin, jos ohjelma ei vastaa asiakkaan tarpeita ja riskejä. Riskin arvi-
ointia käsitellään tarkemmin luvussa 3.2.3. 

f) Asiakkaan tarpeita arvioitaessa huomioidaan mahdolliset ohjelmassa onnistu-
mista vaikeuttavat tekijät ja niihin liittyvät tarvittavat toimenpiteet.  
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g) Asiakas on tietoinen arvioinnin sisällöstä, etenemisestä ja tuloksista. Lisäksi 
hänellä itsellään on mahdollisuus esittää oma näkemys arviosta ja arvioinnin 
etenemisestä. 

h) Ohjelman aikana tehdään asiakkaan kanssa jatkosuunnitelma, jotta tuki jatkuu 
tarvittaessa katkaisuohjelman päättymisen jälkeen. Suunnitelma tehdään mo-
niammatillisessa yhteistyössä asiakkaan tilanteen niin vaatiessa. 

i) Asiakkaalle tulee mahdollistaa tuen piiriin palaaminen ohjelman päätyttyä tai 
sen keskeytyessä. 

3.2.3 Väkivaltaisen käyttäytymisen riskinarviointi 

Väkivallan katkaisuohjelmat tähtäävät asiakkaan, läheisten ja yleisen turvallisuuden 
parantamiseen. Riskien arviointi, tunnistaminen ja hallinta ovat keskeinen osa väkival-
lan katkaisuohjelmissa tapahtuvaa työskentelyä. Jatkuvan arvioinnin ja hallinnan tar-
koituksena on väkivaltariskin vähentäminen ja asiakkaan sekä mahdollisesti vaarassa 
olevien läheisten turvaaminen. Asiakkaan väkivaltariskin arviointi luo perustan turvalli-
selle työlle ja onnistuneelle interventiolle. Väkivaltariskiarvio laaditaan osana katkai-
suohjelman hoitavaa ja tavoitteellista kokonaisuutta. 

Riskiä voi arvioida esimerkiksi staattisten (muuttumattomien) ja dynaamisten (muuttu-
vien) riskitekijöiden kautta. Staattiset riskitekijät, kuten tekijän aiemmat väkivaltarikok-
set, ikä ja sukupuoli, ovat katkaisuohjelmien ulottumattomissa – niihin ei voida inter-
vention avulla puuttua. (Taxman & Smith 2021, 98.) Staattiset riskitekijät saattavat 
kuitenkin olla merkityksellisiä sen kannalta, mihin katkaisuohjelmaan asiakas ohjataan 
tai millainen ohjelma sopii hänelle parhaiten. 

Dynaamiset riskitekijät ovat sellaisia, joihin katkaisuohjelma voi vaikuttaa. Tällaisia te-
kijöitä ovat esimerkiksi antisosiaalisuus, rikos- tai väkivaltamyönteiset asenteet ja on-
gelmanratkaisun impulsiivisuus. (Taxman & Smith 2021.) Sekä staattiset että dynaa-
miset riskitekijät ovat keskeisessä roolissa, kun arvioidaan väkivaltariskiä (Tolvanen 
ym. 2021, 17). Lisäksi on huomioitava asiakkaan omaan turvallisuuteen liittyviä riski-
tekijöitä, kuten itsetuhoisuutta ja väkivallan uhriksi joutumisen riskiä. 

Suomessa laajempia väkivaltariskin arviointeja tehdään mielentilatutkimusten yhtey-
dessä, koko rangaistusajan vankilassa suoritettavan vangin anoessa ehdonalaista va-
pautusta ja arvioitaessa väkivalta- tai seksuaalirikokseen syyllistyneen tarvetta val-
vontaan ehdonalaisen vapauden aikana. Lisäksi yleisen psykiatrisen hoidon palve-
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luissa tehdään vaarallisuusarvio, jos harkitaan tahdosta riippumatonta hoitoa tai psy-
koosipotilaan kotiuttamista. (Tolvanen ym. 2021, 14–15.) Suomessa poliisi käyttää 
kohdennetun väkivallan ennaltaehkäisemiseen uhka-arviota, jonka avulla pyritään 
tunnistamaan ennalta valittuun kohteeseen kohdistettua väkivaltaa suunnittelevia teki-
jöitä. (Turunen 2013.)  

Katkaisuohjelmissa on myös tunnistettava väkivaltariskin arviointimenetelmiin liittyvät 
haasteet ja epävarmuudet. Väkivaltariskin arviointiin käytettävät menetelmät ovat vä-
estötasolla melko luotettavia, mutta yksilötasolla arvioinnin luotettavuus on heikompi. 
Eri menetelmien välillä on myös huomattavia eroja arvioinnin osumatarkkuudessa. 
Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arvioiminen -raportissa eritellään tarkemmin riskinar-
viointiin liittyviä ongelmia. (Tolvanen ym. 2021, 22–25.) 

a) Väkivaltariskin arviointiin pyritään käyttämään yleisesti hyväksyttyjä riskinarvi-
ointimenetelmiä (ks. esim. Rimpeläinen ym. 2020). Palvelun tarjoaja huolehtii 
siitä, että arvioita tekevillä on niiden laatimiseen vaadittava erilliskoulutus ja 
osaaminen. 

b) Riskin arvioimiseen voidaan käyttää integroitua työtapaa, jossa riskiä arvioi-
daan mahdollisuuksien mukaan eri viranomaisilta ja tekijän/uhrin läheisiltä saa-
tujen tietojen perusteella. 

c) Riskinarvioinneissa noudatetaan yhtenäistä ja objektiivista linjaa, jotta kerä-
tyistä tiedoista tehdään samansuuntaisia johtopäätöksiä.  

d) Riskinarviointia tehdään yhdessä asiakkaan kanssa ja keskustellaan havain-
noista. Väkivallalle vaihtoehtoiselle toiminnalle tehdään suunnitelma. 

e) Kuntoutusohjelmassa työskennellään mahdollisuuksien mukaan uhripalvelui-
den kanssa väkivallan riskin vähentämiseksi.  

3.2.4 Uhrin turvallisuus ja palveluiden 
yhteensovittaminen 

Väkivallan tekijöille suunnatuissa katkaisuohjelmissa on huomioitava tarvittaessa 
myös uhrin turvallisuus. Uhrin turvallisuutta voidaan parantaa esimerkiksi eri perheen-
jäsenille suunnattujen työntekijöiden ja organisaatioiden välisen sujuvan yhteistyön 
kautta. Väkivallan uhrien kanssa toimiessa on huolehdittava siitä, että palveluiden pii-
riin ohjaaminen ja niihin osallistuminen ei vaaranna heidän turvallisuuttaan. Rikoslain 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163635
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(39/1889) 15 luvun 10 § velvoittaa ilmoittamaan törkeän rikoksen valmistelusta viran-
omaiselle, kun rikos vielä olisi estettävissä. 

Väkivallan katkaisuohjelmissa tulee kiinnittää huomiota myös potentiaalisten uhrien 
asemaan, eli väkivallan ennaltaehkäisyyn. Asiakkaan tilannetta ja riskejä kartoittaessa 
tulee selvittää, millaisessa väkivallan uhriksi joutumisen riskissä tämän ympärillä ole-
vat henkilöt ovat. Lisäksi on huomioitava asiakkaan riski joutua itse väkivallan uhriksi. 
Väkivaltatyötä tehdään asiakkaan, uhrien ja potentiaalisten uhrien turvallisuuden pa-
rantamiseksi.  

Lähisuhdeväkivallan tekijöille suunnatuissa katkaisuohjelmissa asiakkaalta kysytään 
mahdollisuuksien mukaan lupa olla yhteydessä uhriin (pois lukien lapsiuhrit, ks. 
3.2.5). Katkaisuohjelman työntekijöiden tulee siinä tapauksessa olla yhteydessä uh-
rille tarjottaviin palveluihin ja toimia yhteistyössä uhrin palveluiden kanssa. Suomessa 
voimassa oleva Istanbulin sopimus velvoittaa kaikkia soveltuvia viranomaisia teke-
mään väkivallan riskinarviointia sekä arvioimaan uhrin kuoleman vaaraa ja sekä tar-
joamaan uhrille turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä yhteensovitetuin toimin (SopS 
53/2015, Art. 51 ja 18). Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt saavat ilmoittaa 
poliisille välttämättömät tiedot uhkaavan teon estämiseksi, jos on syy epäillä jonkun 
joutuvan väkivallan kohteeksi (270/2015 & 271/2015). 

a) Katkaisuohjelma ottaa aktiivisen roolin muiden toimijoiden kanssa varmistaak-
seen uhrin tai uhrien turvallisuuden. 

b) Uhrin turvallisuustilannetta arvioidaan jatkuvasti tekijän riskinarvioiden ja elä-
mäntilanteen kokonaisvaltaisen seuraamisen kautta (ks. 3.2.2 & 3.2.3) 

c) Uhrin hakeutuessa palveluiden piiriin hänelle tehdään turvasuunnitelma, joka 
on toimintamalli väkivaltatilanteessa toimimiseen. Malleja turvasuunnitelmasta 
löytyy esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta. 

d) Katkaisuohjelmiin liittyvien mahdollisten paritapaamisten järjestäminen määrit-
tyy uhrin tilanteesta käsin. Väkivallan kokijan on tunnettava olonsa riittävän tur-
valliseksi. Ennen tapaamista katkaisuohjelman työntekijät arvioivat, onko ta-
paaminen psyykkisesti ja fyysisesti turvallinen. 

  

https://thl.fi/fi/web/vakivalta/tyon-tueksi/lomakkeet-vakivallan-kirjaamiseen-ja-kartoittamiseen
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3.2.5 Lasten ja nuorten huomioiminen 

Lasten ja nuorten huomioiminen väkivaltatyössä pohjaa Lastensuojelulakiin 
(417/2007) ja YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen (Unicef 1989). Niissä määrätään 
lasten oikeudesta kehitystä tukeviin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen. 
Nämä ovat myös katkaisuohjelmissa huomioitavia periaatteita – väkivallalle altistunei-
den tai altistumisen riskissä olevien lapsien turvallisuudesta tulee huolehtia. Lisäksi 
lastensuojelulaki (88/2010 § 25) määrää ilmoitusvelvollisuudesta, jos katkaisuohjel-
massa käy ilmi lasten terveyttä ja hyvinvointia vaarantavia seikkoja. 

Väkivaltaisesti oireilevien lasten ja nuorten tilanteeseen tulee puuttua viipymättä. 
Lapsi tai nuori on ohjattava soveltuviin palveluihin, jotta elämäntilanne saadaan va-
kautettua. Tarvittaessa perheen tilannetta kartoitetaan laajemmin. 

a) Katkaisuohjelmissa huolehditaan prosessiin liittyvien lasten ja nuorten fyysi-
sestä ja psyykkisestä turvallisuudesta. Henkilöstöllä on velvollisuus tehdä las-
tensuojelulain mukainen ilmoitus huolen herätessä. 

b) Lapsen turvallisuus on aina etusijalla. Mikäli asiakkaalla tai asiakkaan lähipii-
rissä on lapsia, ja se on lasten edun mukaista, sisällytetään väkivallan katkai-
suohjelmaan myös vanhemmuutta ja turvallista aikuisuutta tukevia ulottuvuuk-
sia. 

c) Lapsille ja nuorille kerrotaan tarvittaessa asianmukaisesti perheväkivallasta ja 
vanhemman osallistumisesta väkivallan katkaisuohjelmaan. Sopivissa tilan-
teissa vanhemmille voidaan interventiossa antaa tukea ja työkaluja asiasta 
kertomiseen. 

d) Väkivallan katkaisuohjelman henkilökunta tuntee lastensuojelun palvelut ja nii-
hin ohjaamisen. 
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