Ennaltaehkäisevän väkivaltatyön kehittäminen
Pirkanmaalla
9.6.2017
Tampereen virastotalo, Aleksis Kiven katu 14 – 16 C, ryhmähuone 4, 5.krs.
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) / STM
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Esityslista 9.6.2017

•
•

kokouksen avaus ja osallistujien esittelykierros

Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelman esittely Pirkanmaalla (Pippuri); projektikoordinaattori
Päivi Viitanen-Marchegiano
•
•

läsnäolijat esittelevät oman organisaationsa tekemää ennaltaehkäisevää/ korjaavaa väkivaltatyötä
THL:n ennaltaehkäisevän väkivaltatyön kehittämispäällikkö Martta October esittelee valtakunnallisen
kehittämistyön linjauksia

•

miten tästä eteenpäin?
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Hanna Harju-Virtanen

Muutosta ohjaavat periaatteet
Lapsen oikeudet
ja lapsen etu

Voimavarojen
vahvistaminen

Lapsi- ja
perhelähtöisyys

Perheiden monimuotoisuus

Osallisuus
3
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LAPE –muutosohjelman toteutuminen Pirkanmaalla
Alueellisesti laaja; mukana ovat kaikki maakunnan kunnat
Monitoimija; mukana ovat kunnat, järjestöjä, seurakuntia sekä yksityisiä toimijoita
Hallinnonalojen rajat ylittäen
Lapset, nuoret ja heidän vanhempansa mukana kehittämistyössä
Vuosina 2017-2018

Pirkanmaan kuntien lisäksi hanketoimijoina ovat

Kehittäjäkumppaneina mukana ovat: Pelastakaa

mukana: MLL (Hämeen piiri ja Tampereen osasto),

Lapset, Tampereen kaupunkilähetys, Seurakunnat,

Setlementti Tampere, Pikassos, PSHP, Tampereen

SPR Nuorten turvatalo Tampere, Kansalaistalo

yliopisto ja TAMK.

Mansikkapaikka, Muotialan asuin- ja toimintakeskus
ry, Kölvin monikulttuurinen nuorisotyö ry, Miessakit

ry, Parasta lapsille ry, Suomen mielenterveysseura ja
Kolmostien terveys.
16.6.2017

5

Hanna Harju-Virtanen

Mitä LAPESSA tavoitellaan?
•

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisääntyminen

•

Palveluihin oikea-aikainen pääsy

•

Yhteistyöstä yhteiseen työhön
•

Muutoksen tavoitteena ovat

Palveluiden yhteensovittaminen: maakunnat, kunta, järjestöt

•

Yhtenäinen palvelutarjonta asuinpaikkakunnasta riippumatta

•

Erityispalveluiden tarpeen ennaltaehkäisy
•

•

perhelähtöisemmät, oikeaaikaisemmat, tasalaatuisemmat,

Kustannussäästöt

vaikuttavammat,

Vaikuttavammat, kustannustehokkaammat palvelut
•

Tiedolla johtaminen

•

Ammattilaisten osaamisen edistäminen

•

Asiakkaiden osallisuuden lisääntyminen

•

Asiakastietojen yhdistäminen

nykyistä lapsi- ja

kustannustehokkaammat ja
paremmin yhteen sovitetut
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Mitä LAPEssa tehdään?
•

Yhdistetään sote-palvelut asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi.

•

Vahvistetaan peruspalveluja ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen

tukeen.
•

Koulua ja varhaiskasvatusta kehitetään tukemaan lapsen hyvinvointia.

•

Digitaalisuus otetaan huomioon kehitystyössä.

•

Yhteistyön tekemistä järjestöjen sekä seurakuntien kanssa vahvistetaan.

•

Osallistetaan lapset, nuoret ja vanhemmat mukaan kehittämistyöhön.

•

Tarjotaan lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville ammattihenkilöille koulutusta ja
työvälineitä muutoksen tueksi.

•

perustuvaan päätöksentekoon ja toimintakulttuurin edistämiseen.

Pirkanmaan LAPEn kehittämistyöryhmät:
• Perhekeskustoimintamalli
• Eropalvelut
• Vanhemmuuden ja pari- suhteen tuki
• Maahanmuuttajapalvelut
• Varhaiskasvatus
• Koulu ja vapaa-aika
• Erityis- ja vaativan tason palvelut

LAPE-työskentely kansallisella, maakunnallisella ja kunnallisella tasolla.

Alatyöryhmät mm. ennaltaehkäisevän väkivaltatyön malli

Luodaan työskentelytapoja, jotka perustuvat tutkimustietoon ja hyvin suunniteltuihin
integroituihin toimintamalleihin.

•

Uudistetaan palveluiden ohjausta ja johtamista.

•

Kehitetään kuntien, maakuntien ja valtion viranomaisille välineet tietoon ja lapsen oikeuksiin

•
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Ennaltaehkäisevän väkivaltatyön kehittäminen
Pirkanmaalla
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Miksi kehitetään?
•
•
•
•
•
•
•
•

uudenlainen lähestymistapa lähisuhde- ja
perheväkivaltapalveluihin
rohkeus avun hakemiseen ennen väkivaltatekoa
rohkeus avun pyynnön kuulemiseen ja kohtaamiseen
tietoa oikean ja oikea-aikaisen avun piiriin ohjaamisen
yhteistyö alan toimijoiden (kunta, viranomaiset, järjestöt)
kanssa saumattomaksi
ohjausta, tukea ja apua oltava saatavilla jokaiselle
asuinpaikasta riippumatta
päällekkäisen työn vähentäminen
väkivaltatyön koordinoimisen vastuun selkiyttäminen
16.6.2017
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Ennaltaehkäisevän väkivaltatyön
15.5.2017 kyselyyn vastanneet
Pirkanmaan LAPE - perhekeskustoimintamallin kehittämisen tehtävänä on
kartoittaa ja kehittää maakunnallista ennaltaehkäisevän väkivallan
toimintamallia.
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Kuinka kunnassasi tehdään ehkäisevää väkivaltatyötä?
Onko kunnassasi väkivallan ehkäisytyön koordinaattori?
Tunnetko kuntasi toimintatavat lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteissa?
Mitkä ohjeet olette saaneet väkivallan kohteeksi joutuneiden
asiakkaiden ohjaamiseksi kriisiavun ja hoidon piiriin?
Minkälaista lähisuhde- ja perheväkivaltaan liittyvää koulutusta (ilmiönä,
väkivallan vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen sekä väkivallan
uhrin kohtaamisesta) olette saaneet?
Jos et tiedä, kuka kunnassasi näitä asioita hoitaa ja niistä vastaa, niin
tiedätkö keneltä voisin kysyä?
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Mitä tehdään?
Aluksi…
•

kartoitetaan Pirkanmaalla olemassa olevat ennaltaehkäisevät ja
korjaavat lähisuhde- ja perheväkivaltapalvelut

•

kerätään yhteen toimivat ja hyvät käytännöt

•

kartoitetaan tarpeet/ puutteet

•

seuraava kokoontuminen torstaina 17.8.2017 klo 14

16.6.2017

12

Hanna Harju-Virtanen

Mitä on olemassa?
Kunnilla on velvollisuus tehdä ehkäisevää väkivaltatyötä
Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö ja palvelujen järjestämisvastuu kuuluu kunnalle ja siihen puuttuminen kuuluu kaikille hallinnonaloille. Lähisuhde- ja
perheväkivallan ehkäisytyön tulee sisältyä kuntien hyvinvointistrategioihin ja turvallisuussuunnitelmiin omana toimintaohjelmanaan.
Väkivallan ehkäisyn koordinaattori
Jokaisessa kunnassa tulee olla väkivallan ehkäisytyön koordinaattori, joka huolehtii poikkihallinnollisen ja moniammatillisen työn toimivuudesta. Koordinaattori
tulee nimetä virallisesti. Tällöin päättäjät ja esimiehet antavat tehtävää hoitavalle oikeutuksen, valtuutuksen ja resurssit tehtävän hoitamiseen.
Kunnan johto luo palvelurakenteet ja toimintatavat
Kunnan johdon velvollisuus on luoda toimintaohjelman pohjalta palvelurakenteet ja toimintatavat lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyä ja avun tarjoamista
varten. Kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa on huolehdittava siitä, että asiakkaat saavat nopeasti kriisiavun ja hoidon väkivallan aiheuttamaan
kriisiin.
Henkilökunnan koulutus ja paikallisen palveluverkoston tunteminen
Kuntien johdon tulee huolehtia sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan koulutuksesta liittyen lähisuhde- ja perheväkivallan kysymyksiin. Henkilökunnalla
tulee olla perustietoa lähisuhde- ja perheväkivallasta ilmiönä, väkivallan vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen sekä väkivallan uhrin kohtaamisesta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan tulee tuntea kuntansa toimintatavat lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteissa. Paikallisen palveluverkoston
tunteminen ja hyvä yhteistyö eri viranomaisten kesken ovat tehokkaan väkivallan ehkäisytyön edellytyksiä. Palvelujen etsiminen ei saa jäädä asiakkaan
vastuulle.
Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake
SÄÄDÖKSET
Väkivallan kartoitus laajoissa terveystarkastuksissa
Henkilökohtainen turvasuunnitelma
Istanbulin sopimus (Finlex)
MARAK-riskinarviointilomake ja lisätietoa toimintamallista
Sosiaalihuoltolaki (Finlex)
Pahoinpitely- ja kehonkarttalomake (PAKE)
Rikoslaki (Finlex)
Raiskatun akuuttiapua -kansio (RAP-kansio)
Laki lähestymiskiellosta (Finlex)
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo/kunnilla
16.6.2017
13
Hanna Harju-Virtanen

Lastensuojelulaki (Finlex)

Mitä muuta?
STM Julkari
Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset TUNNISTA,
TURVAA JA TOIMI
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114420/Julk_2
008_9_perhevakivaltatyon_suosituk_verkko.pdf?sequence=1
……………………………………………………………………………
Perheväkivalta (Ensi- ja turvakotien liitto)
Turvakodit (Nettiturvakodit)
Avopalvelut (Nettiturvakodit)
Jussi-työ (Ensi- ja turvakotien liitto)
Lasten kanssa tehtävä perheväkivaltatyö ja turvallisuuden
puheeksiotto/ Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen/
Turva10
Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n Puhuri
Väkivalta ja laiminlyönti kasvatuksessa
http://virtuaalikirja.fi/ensijaturvakotienliitto/
Lyömätön Linja Espoossa ry
Lyömätön linja Espoossa ry (Lyömätön linja)
Lyömätön linja Espoossa ry (Miehen linja)
Miessakit ry (Lyömätön linja)
Maria Akatemia
Ehkäisevä väkivaltatyö naisille (Maria Akatemia)
Monika-Naiset Liitto
Tukea, apua ja toimintaa (Monika-Naiset Liitto ry)
Naisten Linja
Naisten Linja
Raiskauskriisikeskus Tukinainen
Tukinainen
Rikosuhripäivystys (RIKU)
Rikosuhripäivystys

Tukea parisuhteeseen (Suomen evankelis-luterilainen
kirkko)
Diakonia (Suomen evankelis-luterilainen kirkko)
Perhe ja kirkko (Suomen evankelis-luterilainen kirkko)
Suomen vanhusten turvakotiyhdistys (Suvanto ry)
Suomen vanhusten turvakotiyhdistys (Suvanto ry)
Kuurojen palvelusäätiö
Kuurojen auttava linja
Kehitysvammaliitto
Jos joudut rikoksen uhriksi (Papunet)
POLAMK
Turvallisuuskoulutus henkilöstölle
Setlementti Tampere ry
Didar –kunniakulttuurityö
Perheväkivaltaklinikka
Nollalinja
Välitä! seksuaaliväkivaltatyö
Tyttöjen talo
http://www.tampere.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-jatoimeentulo/perhevakivalta.html
Loora: Viranomaiskäyttöön/ Ilmoitusvelvollisuudet ja –
oikeudet sosiaalihuoltoon sekä poliisille
lähisuhdeväkivaltatilanteissa
Tampereen väkivaltatyö (pilotti)
Tampereen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyverkosto
Älä vaikene väkivallasta - Pyydä apua -esite
Aikuissosiaalityö ja lapsiperheiden sosiaalityö
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Terveyspalvelujen neuvonta Puhelin 03 10023
Pirkanmaan sovittelutoimisto
Sosiaalipäivystys (24 h)
Poliisi
POLAMK –turvallisuuskoulutukset työntekijöille

Ankkuri –toiminta nuorten rikoksentekijöiden kanssa
Avainhenkilötoiminta
Kriisikeskus Osviitta
Pro Tukipiste
LASTA –malli
Trappan-malli auttaa puhumaan perheväkivallasta
lapsen kanssa

30.5.2017
Seksuaaliväkivaltaa kokeneille avattu
tukikeskus Helsinkiin

Kiitos!
#lapemuutos
stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
Pirkanmaan Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen - PIPPURI
Perhekeskustoimintamallin projektikoordinaattori
Päivi Viitanen-Marchegiano
Puh. 040 639 7358
paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi
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