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Tampere/Helsinki
Elina Liikanen, sosiaalityöntekijä, Ylöjärvi
Anna-Maria Mäki-Kuutti, harjoittelija, Setlementti Tampere ry
Onna Nieminen, kokemusasiantuntija, Kris Tampere ry
Marko Rajamäki, toimintakeskusvastaava, Kris Tampere ry
Tia Sireeni, lapsityöntekijä, Tampereen ensi- ja turvakoti ry/Perhekulma Puhuri
Sanna Ylistenniemi, sosiaalityöntekijä, Sastamala

Poissa
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Asia

Ehkäisevän väkivaltatyön kehittäminen Pirkanmaalla
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Kokouksen avaus

Puheenjohtaja, projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano avasi kokouksen
klo 14.04.
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Eropalveluiden
kuulumiset

Projektikoordinaattori Marja Olli kertoi eropalveluiden kehittämisestä LAPEhankkeessa. Hankkeessa tullaan mm. määrittelemään, millaisia eropalveluita
jokaisella Pirkanmaan perhekeskusalueella tulee jatkossa olla tarjolla.
Koordinaattori kertoi myös THL:n kehittämispäällikkö Martta Octoberin
puheenvuorosta valtakunnallisilla LAPE-päivillä 22.9.2017. October puhui siitä,
miten lähisuhdeväkivalta-asiat huomioidaan eropalveluissa. Osaamista on

vahvistettava peruspalveluissa puheeksi ottamisessa ja oikeisiin palveluihin
ohjaamisessa.
Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa uudistuksia lapsenhuoltolakiin.
Ehdotukset liittyvät mm. vuoroasumiseen, vieraannuttamiseen, lapsen osallisuuden
vahvistamiseen ja oikeudenkäyntien nopeuttamiseen.
Ks. diaesitys muistion liitteenä.
Ryhmässä nousseita kommentteja:
-

-

-

Kunnissa ei ole tällä hetkellä riittävästi resursseja toteuttaa eropalveluita.
Hyvin toimivat eropalvelut voivat ennaltaehkäistä väkivaltaa ja muiden
palveluiden tarvetta.
Palveluissa olisi tärkeää tunnistaa kriittiset tilanteet varhaisessa vaiheessa,
erityisesti ”high conflict” -erot, ja ohjata asiakkaat oikeaan paikkaan.
Miten isien roolia vahvistetaan hankkeessa? Miessakit on vahvasti mukana
eropalveluiden kehittämisessä ja kokemusasiantuntijaisiä on mukana
kehittämistyöryhmässä. Eroauttamisessa on tärkeää kuulla kummankin
osapuolen tarina.
Eropalveluiden saatavuus Pirkanmaalla on vaihtelevaa. Eron ensiapupiste
tulee jatkossa palvelemaan koko maakuntaa. Peruspalveluiden osaamista
lisäämällä ja sähköisiä palveluita kehittämällä voidaan palvelutarjontaa
vahvistaa myös reuna-alueilla. Jo tällä hetkellä MLL:n lastenvalvojainfot
Tampereella ovat avoimia muillekin kuin tamperelaisille. Myös
perheasioiden neuvottelukeskukseen tulee asiakkaita ympäri maakuntaa,
mutta jonot ovat pitkät.
Eri toimijoiden välistä yhteistyötä on vahvistettava myös eroauttamisessa.
Voisivatko eri toiminnot (kunnan ja kolmannen sektorin) olla jatkossa saman
katon alla ja työntekijät tehdä yhdessä työparityötä?

Tulevia tapahtumia:
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Ehkäisevän
väkivaltatyön
kehittämisen
eteneminen

Eron edessä -illat Tampereella
LAPE-tori 14.11.2017 klo 15–18
21.11.2017 seminaari Metsossa: lapsen näkökulma erossa

Päivi esitteli kehittämistyön etenemistä. Väkivaltapalveluiden kartoittaminen
Pirkanmaalla on vielä kesken eikä kaikista kunnista ole saatu vielä vastausta. Päivi
toivoo saavansa kaikista kunnista ainakin väkivaltatyön yhteyshenkilön yhteystiedot.
Ks. diaesitys
Päivi on osallistunut EPRAS-koulutuksen suunnittelutapaamiseen. Verkkokoulutusta
lähdetään pilotoimaan muutamissa kunnissa keväällä 2018 ja vuonna 2019
mahdollisesti koulutusta laajennetaan myös muualle maakuntaan.
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Ehkäisevän
väkivaltatyön pilotit

Perhekeskustoimintamallin pilotointi on alkamassa Kangasalla, Lempäälässä,
Nokialla sekä Tampereella Vuoreksen ja Hervannan alueilla. Lisäksi muut kunnat ja
toimijat lähtevät pilotoimaan yksittäisiä perhekeskustoimintamallin

osakokonaisuuksia. Ehkäisevän väkivaltatyön toimintamallin käyttöönotto on yksi
perhekeskustoimintamallin osakokonaisuuksista.
Pohdittiin, voisiko väkivaltaklinikka tulla osaksi Tampereen pilottia.
Tampereen ensi- ja turvakotiyhdistys tekee jalkautuvaa väkivaltatyötä ja tavoitteena
on jalkautua jatkossa Koskikeskukseen. Pohdittiin, voisiko se jalkautua myös
Hervannan ja Vuoreksen alueille osana LAPE-pilottia.
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Lasten
kaltoinkohteluun
puuttuminen

Lapsiasiamies Tiia Heinäsuo kertoi yliopistolla käynnissä olevasta hankkeesta, jossa
otetaan kliiniseen käyttöön lasten kaltoinkohtelun ja perheen riskioloja kartoittava
mittari. Mittaria on testattu jo aiemmin, myös Suomessa. Kyseessä on varhaisen
vaiheen mittari, jossa on 25 kysymystä sisältävä lomake, jonka vanhempi täyttää.
Lomaketta on kokeiltu ja arvioitu toimivaksi työkaluksi esim. neuvolassa,
äitiyspoliklinikalla ja lastenosastoilla. Nyt mittaria kokeillaan Taysissa yhdellä
lastenosastolla. Keskusteltiin, voisiko mittarin ottaa myös osaksi LAPE-pilotteja.
Sovittiin, että Tiia kutsuu professori Eija Paavilaisen mukaan ehkäisevän
väkivaltatyön työryhmään kertomaan mittarista.
Ks. Brief Child Abuse Potential Inventory (B-CAP)
http://www.afcbt.org/materials/Downloads/BCAP%2003-15-17.pdf
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Väkivaltakioski
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Muut asiat

Perheiden talolle perustetaan ”väkivaltakioski”. Aloitus on 15.11. klo 9-11, ja
jatkossa kioski on auki 1 krt/kk. Kioskille pyritään saamaan esittelijöitä mukaan myös
kolmannelta sektorilta. Kokeilu jatkuu 2018 kevääseen asti. Keskusteltiin, voisiko
toimintamallia kokeilla myös muissa kunnissa osana LAPE-hanketta.
-

Päivi esitteli Pirkanmaan LAPE-hankkeen kehittämisorganisaatiota, ks.
diaesitys.

-

Vuoden 2018 kokousajat (paikkana, ellei toisin sovita, Tampereen
virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, 5.krs, ryhmähuone 4):
ma 8.1.2018
14 – 16
pe
9.2.2018
8.30 – 11
ke
14.3.2018
14 – 16
to
19.4.2018
8.30 - 11
ke
9.5.2018
8.30 - 11
to
7.6.2018
14 – 16

-

Maria Akatemia järjestää Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn kanssa maksuttoman
koulutuksen 23.11.2017 klo 13–16 Werstaan auditoriossa Tampereella;
aiheena naisten väkivallan tunnistamisen haasteet.

-

Kaltoinkohdeltu lapsi -koulutus 14.2.2018 klo 12.30–15.45 Tampereella,
kaikille avoin koulutus, mm. lakimiehen, poliisin, Taysin oikeuspsykiatrian ja
sosiaalityöntekijän puheenvuorot.
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Kotitehtävä

Päivitetään olemassa olevien väkivaltapalveluiden listaa. Ryhmäläiset ilmoittavat
puuttuvat tiedot oman organisaationsa osalta Päiville ennen seuraavaa kokousta.
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Liitteet

Ennaltaehkäisevän_väkivaltatyön_kehittäminen_17102017.pdf
LAPE - eropalvelut - lähisuhdeväkivalta.pdf
LAPE-päivät_22092017_MOctober.pdf
CAP-mittarista.pdf
Väkivaltakioski_mainos_1117.docx
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Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 30.11.2017 klo 14–16 Tampereen virastotalolla, 5. krs,
ryhmähuone 4.
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Kokouksen
päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55.

