
Ehkäisevän väkivaltatyön kehittäminen
Pirkanmaalla
19.9.2017 
Tampereen Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Tipotie 4, Pyynikki-kabinetti
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) / STM
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• kokouksen avaus 

• kehittämistyön eteneminen

• ammattilaisten koulutuksen kehittäminen

• kohtaaminen, tunnistaminen, puheeksi ottaminen

• rohkeus avun pyynnön kuulemiseen 

• tietoa oikean ja oikea-aikaisen avun piiriin ohjaamiseen

• miten kannustan avun hakemiseen ennen väkivaltatekoa

• avainhenkilö/ agentti/ verkostotyöntekijä/ Pirkanmaan perhekeskustoimintamallissa

• ennaltaehkäisevän väkivaltatyön pilotit?
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Ehkäisevän väkivaltatyön työryhmä 

Pirkanmaalla

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

Maria Antikainen, projektikoordinaattori, Pirkanmaan Lape Pippuri/ Valkeakoski

Tiina Alakoski, nuorisopalvelupäällikkö, Nokian kaupunki

Tiia Heinäsuo, lapsiasiamies, Tampereen kaupunki

Satu Hintikka, Välitä-yksikön johtaja, Setlementti Tampere ry

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

Mervi Janhunen-Ruusuvuori, toimialajohtaja, Setlementti Tampere ry

Virpi Kaltio, rikosylikonstaapeli, Sisä-Suomen poliisilaitos

Noora Kannisto, sairaanhoitaja, Tampereen kaupunki/ lähisuhdeväkivaltatyö

Jenni Karsio, johtaja, Tampereen ensi- ja turvakoti ry

Jaakko Kauppila, yliopettaja/ psykologi, POLAMK

Emma Laine, ehkäisevän väkivaltatyön koordinaattori, Maria-Akatemia ry, Tampere

Elina Liikanen, sosiaalityöntekijä/ perheneuvola, Ylöjärvi

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

Sakari Tuominen, rikoskomisario, Sisä-Suomen poliisilaitos

Sanna Ylistenniemi, sosiaalityöntekijä, Sastamala

Kutsuttuna: Martta October, väkivaltatyön kehittämispäällikkö, THL
Päivi Viitanen-Marchegiano



Pirkanmaan valitut kehittämiskohteet kartalla



Maakunnallisen perhekeskuksen palveluverkosto

Lapsi ja 

perhe

Lapsiperheiden 
sosiaalipalvelut
mm. perhetyö, kotipalvelu
lapsiperheiden sosiaalityö, 
kasvatus- ja perheneuvonta,
perheoikeudelliset palvelut

Lapsiperheiden 
terveyspalvelut  

mm. äitiys- ja lastenneuvolat,
lääkäri- ja psykologipalvelut, 

fysio-, puhe- ja toimintaterapia

Järjestöjen ja 
seurakuntien toiminta 
ja palvelut

Varhaiskasvatus, koulu 
ja muu kuntien  
terveyttä ja hyvinvointia 
edistävä toiminta 

Erityispalvelujen tuki, konsultaatiot 
ja jalkautuvat palvelut
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Maakunta

Kunnat



Perhekeskustoimintamalli

• Lasten ja perheiden matalan kynnyksen 
lähipalveluiden verkosto

• Kokonaisvaltaista apua oikeaan aikaan

• Tarvittava apu ja tuki tuodaan perheen 
arkiympäristöihin

• Työntekijät liikkuvat, eivät asiakkaat  vältetään 
ohjaamista palvelusta toiseen

• Verkostoidaan ja sovitetaan yhteen julkisia palveluita 
sekä järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten yritysten 
toimintoja ja palveluita
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Asiakas on 

aina oikealla 

ovella.



Ehkäisevän 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)
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1. kohtaaminen, tunnistaminen, puheeksi ottaminen

2. rohkeus asiaan puuttumiseen

3. tietoa oikean ja oikea-aikaisen avun piiriin ohjaamiseen

4. miten kannustan avun hakemiseen ennen väkivaltatekoa

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen



Ehdotus: 
Avainhenkilö Pirkanmaan perhekeskustoimintamallissa
= Palvelujärjestelmäosaaja, verkostokoordinaattori, perhekeskusagentti?
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• Uudenlaisen, verkostomaisen 

työskentelytavan muutosagentti ja 

yhteyshenkilö

• Ammattilaisen ohjaaja/työpari; voi 

pistäytyä myös asiakkaan prosessissa

• Tuntee ja hyödyntää rohkeasti 

virallista ja epävirallista verkostoa

• Perhekeskustoiminta-alueella useita 

avainhenkilöitä, myös erityis- ja 

vaativan tason palveluissa

• Avainhenkilö oman toimen ohella

Mitä lisäarvoa?

• Oikeat palvelut, toimijat ja verkostot oikea-

aikaisesti

• Uuden perhekeskusmallin juurruttaminen 

maakuntaan

• Linkkinä eri toimijoiden ja hallinnonalojen 

välillä

• Vie viestiä asiakaspinnasta johdolle ja 

toisin päin  vahvistaa asiakkaiden 

osallisuutta



Pilotointi
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Pilotti - mikä se on?

 Pippuri-hankkeessa pilotoinnilla tarkoitetaan ketterää kokeilua, jonka 

aikana toimintamallia/käytäntöä/palvelua/toimintaa arvioidaan jatkuvasti 

ja tehdään tarvittavia muutoksia jo pilotin aikana

 LAPE-hanke tarjoaa pilotoiville organisaatioille vahvaa tukea ja jokaiselle 

pilotille nimetään oma projektikoordinaattori yhteyshenkilöksi Pippurin 

projektiryhmästä

 Eri pilotit ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään pilotoinnin aikana 

(kehittämistyöryhmät, erilliset tietyn teeman ympärille koottavat ryhmät, 

suora yhteydenpito toimijoiden välillä jne.)

 Tarkemmat ohjeet pilotoinnin suunnitteluun ja arviointiin liittyen saatte 

vielä syyskuun aikana
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Mitä muuta?

• käy katsomassa Pirkanmaa LAPE –nettisivut www.lapepirkanmaa.fi

• tutustu myös Kati Honkasen (THL) ja Esa Iivosen (MLL) diaesitykseen, joka 

löytyy nettisivuiltamme: https://lapepirkanmaa.fi/wp-

content/uploads/2017/09/Lapsivaikutusten-arviointi-työpaja-120917.pdf. 

Lasten osallisuuden vahvistaminen ja lapsen edun ensisijaisuus edistäminen 

ja toteuttaminen käytännössä ovat myös meidän vastuullamme!
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http://www.lapepirkanmaa.fi/
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/09/Lapsivaikutusten-arviointi-työpaja-120917.pdf
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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

