
Ennaltaehkäisevän väkivaltatyön kehittäminen
Pirkanmaalla
17.8.2017 
Tampereen virastotalo, Aleksis Kiven katu 14 – 16 C, ryhmähuone 4, 5.krs.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) / STM
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• Kokouksen avaus ja kuulumiskierros, mm. ehkäisevän väkivaltatyön kehittämiskohteiden 
eteneminen omassa kunnassa/ yksikössä

• Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelman Pirkanmaan kuulumiset, 
projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano

• Kesätehtävän purkua; ennaltaehkäisevien väkivaltapalveluiden tarpeiden ja puutteiden 
kartoittaminen Pirkanmaan alueella

• Kehittämistyön työskentelysuunnitelma

• Loppuvuoden 2017 tapaamiset 

28.8.2017 Hanna Harju-Virtanen2

Päivän ohjelma 17.8.2017
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Tähän mennessä tapahtunutta…



Lapsen oikeudet 

ja lapsen etu 

Perheiden moni-

muotoisuus

Voimavarojen 

vahvistaminen

Lapsi- ja 

perhelähtöisyys

Muutosta ohjaavat periaatteet

Osallisuus
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Lasten ja perheiden palveluiden

muutosohjelma (LAPE)
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Ennaltaehkäisevän väkivaltatyön kehittämisen tavoitteet

Työryhmän tavoitteena kartoittaa ja kehittää maakunnallista ennaltaehkäisevän väkivallan tarvetta vastaavaa 
toimintamallia, joka mahdollistaa uudenlaisen lähestymistavan lähisuhde- ja perheväkivaltapalveluihin mm. 

• rohkeus avun hakemiseen ennen väkivaltatekoa

• rohkeus avun pyynnön kuulemiseen ja kohtaamiseen 

• tietoa oikean ja oikea-aikaisen avun piiriin ohjaamiseen
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• päällekkäisen työn vähentäminen

• väkivaltatyön koordinoimisen vastuun selkiyttäminen

• tiedonkeruun ja tilastoinnin kehittäminen (yhteys kuntien ja alueen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmiin!)

• ammattilaisten koulutuksen kehittäminen: kirjaamisen ja puheeksi ottamisen, sekä riskin arvioinnin (MARAK) 

menetelmien parempi käyttö 

• palvelujen saavutettavuus kaikille kaikkialla, huomioiden myös erityiset riskiryhmät

• palveluketjujen ja moniammatillisuuden alueellinen kehittäminen sisään tulevaan soteen ja 

perhekeskustoimintamalliin

• matalan kynnyksen palvelut ja avopalvelut verkostona osaksi ennaltaehkäisevää työtä (yhteys järjestöjen 

palveluihin, tiedottaminen, tuki)



Ennaltaehkäisevän väkivaltatyön 

työryhmä Pirkanmaalla

Päivi Viitanen-Marchegiano, projektikoordinaattori, Pirkanmaan Lape Pippuri/ Tampere 

Maria Antikainen, projektikoordinaattori, Pirkanmaan Lape Pippuri/ Valkeakoski

Tiia Heinäsuo, lapsiasiamies, Tampereen kaupunki

Satu Hintikka, Välitä-yksikön johtaja, Setlementti Tampere ry

Tanja Honkanen, koulupsykologi, Kolmostien Terveys Oy, Parkano-Kihniö yhteistoiminta-alue

Virpi Kaltio, ylikonstaapeli, Sisä-Suomen poliisilaitos

Noora Kannisto, sairaanhoitaja, Tampereen kaupunki/ lähisuhdeväkivaltatyö

Jaakko Kauppila, yliopettaja/ psykologi, POLAMK

Mirja Laitinen, erityisnuorisotyöntekijä, Nokian kaupunki

Onna Nieminen, kokemusasiantuntija/ Kris-Tampere ry

Marko Rajamäki, toimintakeskusvastaava, Kris-Tampere ry

Rina Reini-Laaksonen, perhepalveluiden koordinaattori/ perheasioiden sovittelija, Urjala

Irina Remes, sosiaalityöntekijä, lähisuhdeväkivaltatyö, Tampereen kaupunki

Daniel Schrek, kokemusasiantuntija

Tia Sireeni, lapsityöntekijä, Tampereen ensi- ja turvakoti ry/ Perhekulma Puhuri

Sanna Sulkusalmi, neuvolalääkäri, Ikaalinen

Milka Suuniitty-Sakari, sosiaalityöntekijä, Tampereen ensi- ja turvakoti

Sakari Tuominen, rikoskomisario, Sisä-Suomen poliisilaitos

Sanna Ylistenniemi, sosiaalityöntekijä, Sastamala
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Kesätehtävän purkua

Ennaltaehkäisevien väkivaltapalveluiden tarpeiden 

ja puutteiden kartoittaminen Pirkanmaan alueella
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VAIHE 1

Kartoitus, 

suunnittelu, 

valmistelu ja 

toiminnan 

rakenteellisen 

kehikon mallinnus 

(8/2017 – 4/2018)

Alustava työskentelysuunnitelma

VAIHE 2

Uuden 

toimintamallin 

käyttöönotto, 

pilotointi sekä 

toimintamallin 

ketterä 

jatkokehittäminen 

(5/2018 – 9/2018)

VAIHE 3

Toimintamallin 

laajamittainen 

käyttöönotto ja 

juurtumisen 

varmistaminen 

(10 /2018 –

12/2019)

VAIHE 4

Arviointi ja 

tutkimus 

(jatkuva)
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VAIHE 1

Kartoitus, suunnittelu, valmistelu ja toiminnan rakenteellisen kehikon mallinnus 

(8/2017 – 2/2018)

1. olemassa olevien ennaltaehkäisevien ja korjaavien lähisuhdeväkivaltapalveluiden kartoittaminen Pirkanmaalla

2. Pirkanmaan ehkäisevien väkivaltapalveluiden tarpeiden ja puutteiden kartoittaminen

3. ammattilaisten koulutuksen kehittäminen: kirjaamisen ja puheeksi ottamisen, sekä riskin arvioinnin (MARAK) 

menetelmien parempi käyttö 

4. tiedonkeruun ja tilastoinnin kehittäminen (yhteys kuntien ja alueen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmiin!)

5. palvelujen saavutettavuus kaikille kaikkialla, huomioiden myös erityiset riskiryhmät 

6. palveluketjujen ja moniammatillisuuden alueellinen kehittäminen perhekeskustoimintamalliin 

7. matalan kynnyksen palvelut ja avopalvelut verkostona osaksi ennaltaehkäisevää työtä (yhteys järjestöjen 

palveluihin, tiedottaminen, tuki) 

Alustava työskentelysuunnitelma
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Ennaltaehkäisevän väkivaltatyön ryhmän 

tapaamiset 2017

pe 9.6.2017

to 17.8.2017

ti 19.9.2017

ti 17.10.2017

to 30.11.2017
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Kiitos!

Pirkanmaan Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen - PIPPURI

Perhekeskustoimintamallin projektikoordinaattori

Päivi Viitanen-Marchegiano

Puh. 040 639 7358

paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi

mailto:paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi

