
Liite 18. Turvallisuussuunnitelma

Ohjeita turvallisuuden lisäämiseksi, kun puoliso on väkivaltainen. 

• Kerro väkivallasta ulkopuolisille: läheisille, naapureille tai ammattilaisille.
• Ota selvää omista oikeuksistasi esimerkiksi omaisuuden ja lasten suhteen.
• Sinulla on lupa selvittää asioita puolison tietämättä.
• Tyhjennä sivuhistoria, jos käytät tietokonetta tiedon ja avun hakemiseen.
• Kerää todisteita uhkauksista ja väkivallasta; kirjoita tapahtumia ylös, pidä

päiväkirjaa, säilytä viestit ja ota valokuvia.
• Käy lääkärissä, vaikka et haluaisi tehdä rikosilmoitusta.
• Mieti syitä, joiden avulla pääset poistumaan asunnosta, kuten roskien vieminen,

tupakalla käyminen, postin hakeminen tai koiran ulkoiluttaminen.
• Mieti, mitkä ovat kodissasi parhaat pakoreitit ja hakeudu kriisitilanteessa aina

huoneeseen, jossa on uloskäynti.
• Tallenna hätänumero puhelimesi pikavalintaan tai suosikkeihin. Voit tallentaa

hätänumeron myös salanimellä.
• Sovi tuttavan kanssa puhelusta tai viestistä, josta hän tietää sinulla olevan hätä ja

soittaa apua.
• Säilytä helposti saatavilla laukkua, jossa on valmiina tärkeimmät tavarat ja

vähän käteistä tai pankkikortti.
• Ota selvää, mihin voit paeta: läheisille, turvakotiin, kriisiasuntoon tms.
• Väkivaltatilanteessa suojaa päätä ja vatsaa ja huuda äänekkäästi apua, jotta joku

kuulee sinut ja soittaa hätänumeroon.
• Jos perheessä on lapsia, turvallisuudesta ja turvasuunnitelmasta tulee puhua

myös heidän kanssa. Opeta lapsesi soittamaan apua joko läheisiltä tai yleisestä
hätänumerosta. Jos lähdet kodista, pyri ottamaan lapset mukaasi.

• Koska väkivaltaa on vaikea ennakoida ja välttää, turvallisinta on lähteä silloin,
kun väkivallan tekijä ei ole paikalla.

• Ota mukaan omat ja lasten henkilötodistukset, tärkeät henkilökohtaiset tavarat
ja lääkkeet sekä mahdolliset todisteet väkivallasta.

• Jos sinulla on puolisosi kanssa yhteisiä varoja, siirrä puolet niistä omaan
käyttöösi. On mahdollista, että puolisosi estää sinulta pääsyn niihin
myöhemmin.

• Vaihda verkkopankin tunnusluvut ja muut salasanat, jos on mahdollista, että ne
ovat puolisosi tiedossa.



• Väkivalta ei lopu aina eroon, vaan se voi jatkua erilaisena uhkailuna, ahdisteluna
ja väkivaltana myös eron jälkeen. Kohtaamiset eron jälkeen ovat riski väkivallan
uusiutumiselle. Jos väkivalta jatkuu, jatka todisteiden keräämistä.

Seuraavat asiat lisäävät turvallisuutta eron jälkeen: 

• Vaihda uusi salainen puhelinnumero, salaa osoitetietosi tai hanki turvakielto.
• Hanki lähestymiskielto ja ilmoita lähestymiskiellon rikkomisesta.
• Älä pidä yhteyttä väkivallan tekijään, vältä tilanteita, joissa olette ilman

ulkopuolisia.
• Sovi tapaamiset, kuten lasten tapaamisvaihdot julkiselle paikalle.
• Pyydä viranomaisilta apua lapsiin liittyvien sopimusten tekemiseen ja sovi

asioista mahdollisimman selkeästi. Vaihda päivittäisiä rutiineja ja kulkureittejä
ja kerro tilanteesta työpaikalla, lasten päiväkodissa ja koulussa.

• Huomioi turvallisuus myös, kun käytät erilaisia laitteita, kuten matkapuhelimia,
tietokoneita ja gps-laitteita, koska ne mahdollistavat henkilön seurannan.

• Jaa mahdollisimman vähän tietoa itsestäsi sosiaalisessa mediassa ja tarkista
yksityisyys- ja turvallisuusasetukset.

• Toistuvat, ei toivotut yhteydenotot, pelottelu, uhkailu, seuraaminen ja tarkkailu
ovat merkkejä eron jälkeisestä vainosta.
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