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• kokouksen avaus ja kuulumiset

• Pirkanmaan LAPEn eropalveluiden koordinaattori Marja Olli kertoo 
Pirkanmaan eropalveluiden kehittämiskuulumiset sekä sekä Martta 
Octoberin terveiset valtakunnallisilta LAPE –päiviltä 22.9.2017

• ennaltaehkäisevän väkivaltatyön kehittämisen eteneminen

• ennaltaehkäisevän väkivaltatyön pilotit

• pilotointiohjeistus

• pilotointisuunnitelma

• muut asiat

Päivän ohjelma 17.10.2017
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VAIHE 1 (6/2017 – 12/2017)

Kartoitus, suunnittelu, valmistelu ja toiminnan rakenteellisen kehikon mallinnus 

perjantai 9.6.2017, klo 14 – 16, Tampereen virastotalo,
torstai 17.8.2017, klo 14 – 16, Tampereen virastotalo
tiistai 19.9.2017, klo 14 – 16, Tampereen Tipotien sosiaali- ja terveysasema
tiistai 17.10.2017, klo 14 – 16, Tampereen virastotalo
torstai 30.11.2017, klo 14 – 16, Tampereen virastotalo

1. olemassa olevien ennaltaehkäisevien ja korjaavien lähisuhdeväkivaltapalveluiden sekä tarpeiden ja puutteiden kartoittaminen 
Pirkanmaalla

2. ammattilaisten koulutuksen kehittäminen: kirjaamisen ja puheeksi ottamisen (sekä riskin arvioinnin (MARAK) menetelmien 
parempi käyttö?)

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

Työskentelysuunnitelma 1
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VAIHE 2 (1/2018 – 6/2018)

Rakenteellisen kehikon mallinnus jatkuu, uuden toimintamallin käyttöönotto, pilotointi, arviointi sekä 
toimintamallin ketterä jatkokehittäminen 

ma 8.1.2018 klo 14 – 16, Tampereen virastotalo
pe 9.2.2018 klo 8.30 – 11, Tampereen virastotalo
ke 14.3.2018 klo 14 – 16, Tampereen virastotalo
to 19.4.2018 klo 8.30 - 11, Tampereen virastotalo
ke 9.5.2018 klo 8.30 - 11, Tampereen virastotalo
to 7.6.2018 klo 14 – 16, 

1. palvelujen saavutettavuus kaikille kaikkialla, huomioiden myös erityiset riskiryhmät 
2. palveluketjujen ja moniammatillisuuden alueellinen kehittäminen perhekeskustoimintamalliin 
3. matalan kynnyksen palvelut ja avopalvelut verkostona osaksi ennaltaehkäisevää työtä (yhteys järjestöjen palveluihin, 

tiedottaminen, tuki) 

Työskentelysuunnitelma 2



18.10.2017 Päivi Viitanen-Marchegiano 5

Ehkäisevän väkivaltatyön 

kehittämisen tavoitteet ja niiden toteutuminen 

Pirkanmaalla



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

1. Päällekkäisen työn vähentäminen

• päällekkäistä työtä vähennetään kartoittamalla olemassa olevat palvelut ja tarvittaessa koordinoidaan palvelut uudelleen

• …

2. Väkivaltatyön koordinoimisen vastuun selkiyttäminen

• perhekeskustoimintamallin johto?mikä? sekä avainhenkilö/ palvelujärjestelmäagentti/ verkostokoordinaattori?

• valvonnan järjestyminen 2020 SOTE-maailmassa?

• …

3. Tiedonkeruun ja tilastoinnin kehittäminen (yhteys kuntien ja alueen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmiin)

• Valtakunnan ohjeistus? 

• THL:n ja poliisin tilastoja käytetään tarvittaessa hyväksi… 

• ….

4. Ammattilaisten koulutuksen kehittäminen: kirjaamisen ja puheeksi ottamisen, sekä riskin arvioinnin (MARAK) menetelmien parempi 
käyttö

• Koulutusten koordinointi; suunnittelu ja toteutus koko maakunnan tarpeisiin

• EPRAS –verkkokoulutus

Ehkäisevän väkivaltatyön kehittämisen tavoitteet ja 
niiden toteutuminen Pirkanmaalla 10/ 2017… osa 1



5. Palvelujen saavutettavuus kaikille kaikkialla, huomioiden myös erityiset riskiryhmät

• Tampere ja lähiympäristö hyvin palveluiden äärellä, mutta rajaseudut vielä ilman palvelua; perhekeskustoimintamalliin kirjataan 

minimivaatimukset palvelun toteutumiseksi jokaiselle

• ohjeistukset ja palvelupolutukset erilaisiin tilanteisiin: mitä palveluita tarjolla missäkin vaiheessa

6. Palveluketjujen ja moniammatillisuuden alueellinen kehittäminen sisään tulevaan soteen ja perhekeskustoimintamalliin

• työn alla….

7. Matalan kynnyksen palvelut ja avopalvelut verkostona osaksi ennaltaehkäisevää työtä (yhteys järjestöjen palveluihin, 

tiedottaminen, tuki) 

• kohtaamispaikkojen ohjeistus

• …..

Ehkäisevän väkivaltatyön kehittämisen tavoitteet ja 
niiden toteutuminen Pirkanmaalla 10/ 2017… osa 2

Huom! 
THL:n verkkokoulutus EPRAS alkamassa Pirkanmaalla keväällä 2018. 

Pilotteina ainakin Tampere, Nokia ja Kangasala; aluksi vain sote-toimijat ja poliisi, jatkossa laajennetaan muihinkin toimijoihin.



8. Kohtaaminen, tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja rohkeus asiaan puuttumiseen

• riittävä ja tarpeen mukainen koulutus; olemassa olevia koulutuksia mm.
• Väkivaltaverkosto Tampereella (koulutuksia tunnistamiseen ja puuttumiseen)
• Kaltoinkohdeltu lapsi -työryhmä kouluttaa 1 krt/vuosi
• Välitä-työ: Tunnista seksuaalinen väkivalta ja toimi –koulutukset
• Ihmiskaupan tunnistamiseen tähtäävä koulutus (Tampereen malli)
• DIDAR: kunniaväkivaltakoulutusta
• Perheväkivaltaklinikka: pariskuntien kanssa tehtävä väkivaltatyö
• Tampereen kaupungin väkivaltatyön koulutussarjat, esim. vuonna 2017 ”Lapsi näkijänä, kokijana, tekijänä” (ensisijaisesti suunnattu Tampereen kaupungin 

työntekijöille, olleet täysiä)
• tällä hetkellä koulutuksia tarjotaan lähinnä suurille joukoille, niitä toteutetaan Tampereen kaupungin ja järjestöjen yhteistyönä, luentotyyppisesti, 

Tampereella.
• voisiko verkostojen koulutuksista tiedottaa jatkossa laajemminkin, myös Tampereen ulkopuolelle? 

• kun työntekijällä on tietoa ja hän antaa asiakkaalle luvan puhua, asiakkaalle sanoitetaan tilannetta, kerrotaan palveluista jne.
• lähiesimiestuki

Kehittämisen tarpeita…

• Ohjeistukset, toimintamallit, puheeksiotto rutiiniksi esim. seulalomakkeiden ym. avulla
• Kokemusasiantuntijoiden parempi hyödyntäminen: miten eri tavoin voitaisiin hyödyntää, ainakin suunnitteluvaiheessa? Vrt. Tampereen kaupungin tietoisuuspäivät.
• Pienryhmäkonsultaatiot, ”klinikat”, joissa voitaisiin käsitellä asiakas-caseja
• Tekijäkoulutuksia: miten kohdata väkivallan tekijä
• Väkivaltatyön työntekijöiden on kohdattava myös omat väkivaltaan liittyvät kokemuksensa ja tunteensa

Ehkäisevän väkivaltatyön kehittämisen tavoitteet ja 
niiden toteutuminen Pirkanmaalla 10/ 2017… osa 3



9. Tietoa oikean ja oikea-aikaisen avun piiriin ohjaamiseen

• lähtökohtana väkivallan eri muotojen tunnistaminen (koulutus!)

• toimivat, päivitetyt digitaaliset palvelut

• avainhenkilöverkostokoordinaattori

• polutukset erilaisiin tilanteisiin: mitä palveluita tarjolla missäkin vaiheessa

• toimijoiden yhteiset esittelyt, yhteinen tapahtuma tms. 

• ammattilaisten avoimen, dialogisen yhteistyön kehittäminen

• ammattilaisten yli- tai alireagoinnin vähentäminen; ammattilaisten erilaiset näkökulmat huomioidaan ja nostetaan keskusteluun

• väkivalta-asian huomioiminen muiden ongelmien ”varjosta” (esim. päihdeperheissä)

10. Miten kannustan avun hakemiseen ennen väkivaltatekoa

• päivitetyt digitaaliset palvelut

• matalakynnyksiset kohtaamispaikat

• vertaistuki

• ammattilaiselle koulutuksella tietoa tunnistamiseen ja riskin kartoitukseen, tietoa palveluista ja yhteinen toimintamalli esim. kysytään lähisuhdeväkivallasta 
kaikilta asiakkailta Huom! Tärkeää miettiä, miten kysytään väkivallasta. Asiakas ei välttämättä tunnista, mikä on väkivaltaa. Pitäisikö kysyä myös tunteista, 
ei vain teoista?

• kun työntekijällä on tietoa ja hän antaa asiakkaalle luvan puhua, asiakkaalle sanoitetaan tilannetta, kerrotaan palveluista jne.

• ”Mitä sitten tekisin” –opas https://www.tukinainen.fi/e_kirja_1/#/0

Ehkäisevän väkivaltatyön kehittämisen tavoitteet ja 
niiden toteutuminen Pirkanmaalla 10/ 2017… osa 4

https://www.tukinainen.fi/e_kirja_1/#/0
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Ennaltaehkäisevän väkivaltatyön
pilotit



Pirkanmaan ennaltaehkäisevän väkivaltatyön 
pilotit

Ehdotuksia… osa 1

1. Tampereen kaupunki/ Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ Sosiaalipäivystys/ Väkivaltatyö: 
Ehkäisevän väkivaltatyön jalkauttaminen kohtaamispaikkoihin ”Väkivallaton väkivaltakioski” –idealla 
työntekijä paikalla 2 x kk vastaamassa asiakkaiden kysymyksiin sekä jakamassa tietoa mm. 
seurustelusuhteessa tapahtuvasta väkivallasta (aluksi Tampereen kaupungin Lapsiperheiden 
sosiaalipalvelujen Perheiden talolla).

2. Setlementti Tampere: 
”Väkivaltaklinikka” –ammattilaisten ohjaus- ja tukipiste väkivaltaa koskevissa 
kysymyksissä mm. case –käsittelynä.

3. Lasten kaltoinkohteluun puuttuminen –yhteistyö:

Toiminnan jalkauttaminen Pirkanmaan alueelle. Keskeisinä tehtävinä koulutusten järjestäminen ja tiedon 

jakaminen, ohjeistusten laatiminen ja huolehtiminen ajantasaisuudesta sekä yhteistyön kehittämisestä. 

Toimijoina PSHP, kaupungin toimijat, järjestöt ja Sisä-Suomen poliisi.

Tampereen ryhmä voisi toimia ”emoryhmänä”.



Pirkanmaan ennaltaehkäisevän väkivaltatyön 
pilotit

Ehdotuksia… osa 2

4. Perhekeskustoimintamalliin avainhenkilö/ verkostoagentti -malli:
palvelujärjestelmäosaaja, joka toimii uudenlaisen, verkostomaisen työskentelytavan 
muutosagenttina; voi toimia ammattilaisen ohjaajana/työparina ja voi pistäytyä myös asiakkaan 
prosessissa; toimii linkkinä eri toimijoiden ja hallinnonalojen välillä sekä vie viestiä asiakaspinnasta 
johdolle ja toisinpäin; toimii oman toimensa ohella
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Pilotoinnin ohjeistusta...



Ketterästi kokeillen kohti yhteistä toimintakulttuuria

• Kunnat, järjestöt ja seurakunnat pilotoivat perhekeskustoimintamallia kokonaisuudessaan tai osia siitä.

• Pilotit toteutetaan ketterän kehittämisen ajatuksella. Pilotin aikana toimintamallia/ käytäntöä/ palvelua/ toimintaa arvioidaan 
jatkuvasti ja tehdään tarvittavia muutoksia.

• LAPE-hanke tarjoaa pilotoiville organisaatioille vahvaa tukea pilotointiin paikallisten tarpeiden mukaisesti ja jokaiselle pilotille 
nimetään oma projektikoordinaattori yhteyshenkilöksi Pippurin projektiryhmästä. Projektikoordinaattorit ovat pilottien 
käytettävissä pilotin suunnittelussa, arviointikriteerien määrittelyssä, pilotin käynnistämisvaiheessa, tarvittavien verkostojen ja 
sidosryhmien kokoamisessa sekä pilotin seurannassa ja arvioinnissa.

• Eri pilotit ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään pilotoinnin aikana, mikä mahdollistaa yhteisen oppimisprosessin ja 
maakunnan yhteisen mallin syntymisen. Piloteille järjestetään yhteisiä foorumeita pilotoinnin aikana.

• Pilottien kokemuksia käsitellään pilotoivien organisaatioiden tapaamisissa ja kehittämistyöryhmissä, tuloksia vedetään yhteen 
sekä sovitaan tarvittavista muutoksista ja mallin laajentamisesta. Maakuntaan luodaan yhtenäinen toimintamalli, joka huomioi 
paikalliset erityistarpeet.

• Pilotoinnissa voidaan hyödyntää myös oppilaitosyhteistyötä (Tampereen yliopisto, TAMK).

26.9.2017 14



Perhekeskustoimintamallin pilotoinnin edellytykset:

1. Kaikki keskeiset toimijat sitoutuvat pilotointiin johto-, lähiesimies- ja työntekijätasoilla

• Kunta/kunnat: sivistyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut

• Järjestöt ja seurakunta

• Kela (jos pilottina perhekeskustoimintamallin kokonaisuus)

• Huom! Kunnan LAPE-ryhmällä keskeinen rooli

2. Pilotin aloitus loppuvuoden 2017 aikana. Perhekeskustoimintamallin kokonaisuuden tai sen osa-alueen/-alueiden pilotointi 
erillisen suunnitelman mukaisesti. 

3. Yhteyshenkilön nimeäminen

• Yksittäistä osa-aluetta pilotoiva kunta nimeää yhteyshenkilön, joka vastaa perhekeskustoimintamallin kehittämisestä omassa kunnassaan sekä 
osallistuu LAPE-hankkeen järjestämiin työryhmiin, koulutuksiin ym. 

• Perhekeskustoimintamallin kokonaisuutta pilotoivilla alueilla yhteyshenkilöitä nimetään 3-4/pilotointialue eri sektoreilta, esim. sivistystoimesta, 
sote-palveluista, järjestöistä ja seurakunnasta. 

4. Asiakkaiden osallisuus kehittämistyössä varmistetaan pilotin suunnittelu-, toimeenpano- ja arviointivaiheessa.

5. Pilotin toimijat sitoutuvat pilotin kaikissa vaiheissa tapahtuvaan arviointiin, esim. asiakaspalautteen  ja työntekijöiden 
kokemusten systemaattinen kerääminen. 

6. Pilotin toimijat tiedottavat pilotin etenemisestä pilotin työntekijöille, kuntalaisille, sidosryhmille ja LAPE-hankkeen muille 
toimijoille.

7. Pilotin toimijat jakavat pilotin aikana syntyvää materiaalia LAPE-hankkeen muille toimijoille.

15



Perhekeskustoimintamallin pilottikokonaisuus 
(elementit luodaan viimeistään pilotin aikana)
1. Asiakasosallisuuden ja tarveperustaisen kehittämisen rakenteet

2. Rakenteet organisaatio-/sektori-/yksikkörajat ylittävälle yhteistyölle

3. Työntekijöiden roolien määrittely, vastuu-/omatyöntekijyys

4. Verkostojohtamisen rakenteet

5. Luo luottamusta, suojele lasta -verkkokoulutuksen laaja käyttöönotto ja toimintatavan juurruttaminen

6. Nopean avun saamisen väylät (Pyydä apua -nappi, palveluohjaus tms.)

7. Kohtaamispaikka 

8. Verkostokoordinaattorit/perhekeskusagentit/avainhenkilöt (3/kunta)

9. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki osana perhekeskustoimintamallia

10.Eropalvelut (palvelupolun pilotointi)

11.Ehkäisevän väkivaltatyön toimintamallin käyttöönotto

12.Lapset puheeksi -toimintamallin käyttöönotto

13.Suunnitelma siitä, miten maahanmuuttajien erityistarpeet ja monikulttuurisuus huomioidaan peruspalveluissa

14.Yhteistyörakenteet muihin palveluihin:
• Erityis- ja vaativan tason palvelut

• Aikuisten palvelut

15.Sähköiset palvelut: osallistuminen maakunnalliseen sähköisten palveluiden kehittämiseen
16



Pilotoinnin aikataulu

12/20181/2018 3/2018 9/20186/20189/2017

Arviointi

Jalkauttaminen

Loppuraportointi

Yhtenäisen mallin muodostaminen
Pilottien 

suunnittelu
Pilotit ja 

jatkokehittäminen

12/2017

Pilottien välinen vuorovaikutus 
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Muut asiat
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Ennaltaehkäisevän väkivaltatyön työryhmän 
tapaamiset 2018

ma 8.1.2018 14 – 16 Tampereen virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, 5.krs, ryhmähuone 4
pe 9.2.2018 8.30 – 11 Tampereen virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, 5.krs, ryhmähuone 4
ke 14.3.2018 14 – 16 Tampereen virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, 5.krs, ryhmähuone 4
to 19.4.2018 8.30 - 11 Tampereen virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, 5.krs, ryhmähuone 4
ke 9.5.2018 8.30 - 11 Tampereen virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, 5.krs, ryhmähuone 4
to 7.6.2018 14 – 16 Tampereen virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, 5.krs, ryhmähuone 4
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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

Maria Antikainen

puh. 040 335 7688

maria.antikainen@valkeakoski.fi

mailto:paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi
mailto:maria.antikainen@valkeakoski.fi

