
 

  
 

 

 

 

KRIISIKESKUS MOBILEN VÄKIVALTATYÖ 
 
Kriisikeskus Mobilessa tehdään väkivaltatyön yksilötyötä niin väkivaltaa kokeneiden kuin 
väkivaltaisesti käyttäytyneiden kanssa. Väkivaltaa kokeneiden ja väkivaltaisesti käyttäyty-
neiden yksilötyö on tarkoitettu naisille ja miehille. 
 
Väkivaltatyöntekijöitä voi myös konsultoida tarvittaessa, kun kohtaat työssäsi asi-
akkaan, joka on kokenut tai käyttäytynyt väkivaltaisesti ja haluat konsultoida ja/tai 
ohjata asiakkaan väkivaltatyöhön. 
 
Yksilötyö on ajanvarauksellista ja suunnitelmallista työtä.  Väkivaltatyön tavoite on väkival-
lan ehkäiseminen, väkivallan loppuminen sekä kaikkien perheenjäsenten turvallinen elä-
mä. Jokaisella on oikeus turvalliseen, väkivallattomaan elämään. Väkivallasta on aina vas-
tuussa väkivaltaa käyttänyt.  
 
Yksilötyöstä vastaavat väkivaltatyöhön perehtyneet työntekijät. 
 
Väkivaltatyö on asiakkaille maksutonta.  
 
Väkivalta on rikos. 
 
 
Yksilötyö heille, jotka ovat kokeneet perheessä tai parisuhteessa väkivaltaa: 

• Väkivallan eri muodot, konkretisoiminen 

• Trauman purkua 

• Turvasuunnitelma 

• Selviytymiskeinoja 

•   Lastensuojeluilmoitus / tutkintapyynnöt/ muut ilmoitukset tarpeen mukaan 
(Lastensuojelulaki 25§, Rikoslaki, Sosiaalihuoltolaki 35§) 

• Lasten huomioiminen perheessä 

• Vanhemmuus 

• Turvallisen eron valmistelu 

• Turvallista irtautumista/ konkreettisia käytännön neuvoja muutto- 
tilanteeseen tarvittaessa 

• Rikosoikeudellisia asioita 

• Oman elämän haltuunottoa 

• Tunteita 

• Oma väkivaltainen käytös 

• Vastuu omista teoista 

• Vastuu omasta elämästä 
 
Väkivaltaa kokeneiden naisten ryhmän mahdollisuus yksilötyön jälkeen. 



 

  
 

 

 

 

 
 
VAIHTOEHTO VÄKIVALLALLE –OHJELMA 

 
Yksilötyö perheessä tai parisuhteessa väkivaltaisesti käyttäytyneille:  

• konkretisoidaan väkivallan eri muotoja 

• väkivaltakartoitus  

• väkivallan seuraukset sekä väkivallan vaikutukset mm. vanhemmuuteen ja pa-
risuhteeseen.   

• väkivalta rikoksena ja vastuu väkivallasta 

• käyttäytymisen säätely ja hallinta väkivallan estämiseksi 

• väkivallan vaikutukset lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä lastensuojelun nä-
kökulma 

• lastensuojeluilmoitus/ tutkintapyynnöt/ muut ilmoitukset tarpeen mukaan (Las-
tensuojelulaki 25§, Rikoslaki, Sosiaalihuoltolaki 35§) 

 
Väkivaltaisesti käyttäytyneiden yksilötyöstä on mahdollisuus ohjautua ryhmään  
Jyväskylän yliopiston psykologian tutkimus- ja kehittämisklinikalle. 
 
 
Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostilla. Kriisikeskus Mobilen asiakaspu-
helimeen 044 7888 470 voi olla yhteydessä myös 24 h. Akuutissa tilanteessa 
yhteys Hätäkeskukseen 112.  
 
Yhteistyöterveisin, 
 
 
Liisa Jaakonaho 
Kriisi- ja väkivaltatyöntekijä 
044 528 0276 
liisa.jaakonaho@kriisikeskusmobile.fi 
 
Jouni Paananen 
Kriisi- ja väkivaltatyöntekijä 
p: 050 531 3339 
jouni.paananen@kriisikeskusmobile.fi 

 
Hanna Thitz 
Kriisi- ja väkivaltatyöntekijä 
046 921 6101 
hanna.thitz@kriisikeskusmobile.fi 
 

 

 
 
 

 
          Lisätietoja. www.kriisikeskusmobile.fi/vakivaltatyo/ 
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