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Esityslista

Tervetuloa! ja kuulumiset

Terveiset Valtakunnallisilta LAPE-päiviltä 22.11.-

23.11.2017

Lasten kaltoinkohtelun riskin tunnistamistyökalun 

CAP Inventory-menetelmän esittely, Heidi Reunanen, 

(TtM), projektipäällikkö, Lasten kaltoinkohtelun 

riskinarviointi-hanke/ Tampereen yliopisto 

Pilotoinnit

Muut asiat:

• koulutus

• www.suomi.fi –sivusto

• kehittämistyöryhmän palautelinkki 

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15159/lo

make.html

Päivi Viitanen-Marchegiano

http://www.suomi.fi/
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15159/lomake.html
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Valtakunnalliset 
LAPE-päivät 

22.-23.11.2017
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VALTAKUNNALLISET LAPE-PÄIVÄT 22.-23.11.2017

Päivi Viitanen-Marchegiano

Ensimmäisen aamupäivän teemana lasten, nuorten ja perheiden 

hyvinvoinnin johtamisen välineet

• mm. lapsibudjetointi, jossa tarkastellaan lapsiin kohdistuvia kustannuksia 

kokonaisuutena yli kunta-maakunta rajojen

Iltapäivän sekä seuraavan päivän perhekeskustoimintamallin työpajan 

teemana monialainen/monitoimijainen arviointi ja avun antaminen

• marraskuun päivässä keskitytään horisontaaliseen näkymään; matalan 

kynnyksen palvelujen sisäisenä ja erityispalvelujen sisäisenä työnä

• helmikuussa asian käsittelyä jatketaan enemmän vertikaalisesta 

näkökulmasta - kuinka monialainen/monitoimijainen arviointi ja avun 

antaminen tapahtuu matalan kynnyksen ja erityispalvelujen keskinäisenä 

työnä

https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-

/event/3041023

https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3041023
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Perhekeskus mukana elämässä.

8.11.2017 Maria Antikainen



29.12.20176

Perhekeskus mukana elämässä.

8.11.2017 Maria Antikainen
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VALTAKUNNALLISET LAPE-PÄIVÄT 22.-23.11.2017

Päivi Viitanen-Marchegiano

Keskustelu 22.11.2017 perhekeskuksen 

organisoinnissa tarvittavasta terminologiasta

Vaihtoehto 1

• perhekeskus ja sen 

toimipisteet

• kohtaamispaikka

Vaihtoehto 2

• perhekeskus

• perheasema

• kohtaamispaikka

• …keskustelu jatkuu.
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Lasten kaltoinkohtelun riskin tunnistamistyökalun                    
CAP inventory -menetelmän esittely

Tampereen yliopisto
Lasten kaltoinkohtelun riskinarviointi –hanke

projektipäällikkö Heidi Reunanen

Liite: Ehkäisevän väkivaltatyön kehittämisryhmä_30.11.2017_Tre.pdf
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Pilotoinnit
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Perhekeskustoimintamallipilotit

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuutta pilotoivat

• Tampere/Hervanta & Vuores

• Kangasala

• Lempäälä

• Nokia

Ketterää kehittämistä  jatkuvaa arviointia ja tarvittavia 
muutoksia jo pilotin aikana, esim. asiakas- ja 
työntekijäpalautteet

LAPE-hankkeesta vahva tuki pilotointiin  piloteille nimetty 
omat projektikoordinaattorit

Pilottien keskinäinen vuorovaikutus  kohti maakunnan 
yhteistä mallia

Kuntalaisten ja työntekijöiden osallisuus pilotin kaikissa 
vaiheissa

Oppilaitosyhteistyö (Tampereen yliopisto, TAMK)
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PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN PILOTTIKOKONAISUUS

Asiakas-

osallisuus

Kunnan toimintaympäristö

Nopean avun 

saamisen 

polut

Kohtaamis-

paikka

Sähköiset 

palvelut

Johtamisen 

rakenteet

Ehkäisevä

väkivalta-

työ

Moni-

toimijainen 

yhteistyö

Avain-

henkilöt ja

agentit

Luo 

luottamusta, 

suojele lasta 

Lapset 

puheeksi 

Yhdyspinnat

erityistason

palveluihin

Vanhem-

muuden ja 

parisuhteen 

tuki

Yhdyspinnat 

aikuisten 

palveluihin

Ero-

asiakkaan 

palvelut

Moni-

kulttuurisuus

Asiakas on aina oikealla ovella.
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PILOTTIAGENTIT

Kangasala

Maija Mäkinen Hyvinvointikoordinaattori maija.makinen@kangasala.fi

Elina Rissa Hoitotyön johtaja elina.rissa@kangasala.fi

Päivi Segerroos Perhediakoni paivi.segerroos@evl.fi

Lempäälä

Katri Auvinen Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö katri.auvinen@lempaala.fi

Essi Lehtiö Koulukuraattori/tukiohjaaja essi.lehtio@lempaala.fi

Tuula Salminen Suunnittelija, hyvinvointikoordinaattori tuula.salminen@lempaala.fi

Eeva-Maria Salo Vs. johtava sosiaalityöntekijä eeva-maria.salo@lempaala.fi

Nokia

Johanna Rauma Johtava sosiaalityöntekijä johanna.rauma@nokiankaupunki.fi

Heidi Leppänen Osastonhoitaja heidi.leppanen@nokiankaupunki.fi

Mirva Levä Varhaiskasvatuksen erityisopettaja mirva.leva@nokiankaupunki.fi

Petteri Väkiparta MLL Nokian edustaja petteri.vakiparta@mll.fi

Hervanta & Vuores

Marianne Aalto-Siiro Kehittäjäsosiaalityöntekijä marianne.aalto-siiro@tampere.fi

Leena Kostiainen Rehtori leena.kostiainen@tampere.fi

Anneli Leponen Neuvolan osastonhoitaja anneli.leponen@tampere.fi

Sami Rantanen Ysti ry:n edustaja sami.rantanen@yst.net

mailto:maija.makinen@kangasala.fi
mailto:elina.rissa@kangasala.fi
mailto:paivi.segerroos@evl.fi
mailto:katri.auvinen@lempaala.fi
mailto:essi.lehtio@lempaala.fi
mailto:tuula.salminen@lempaala.fi
mailto:eeva-maria.salo@lempaala.fi
mailto:johanna.rauma@nokiankaupunki.fi
mailto:heidi.leppanen@nokiankaupunki.fi
mailto:mirva.leva@nokiankaupunki.fi
mailto:petteri.vakiparta@mll.fi
mailto:marianne.aalto-siiro@tampere.fi
mailto:leena.kostiainen@tampere.fi
mailto:anneli.leponen@tampere.fi
mailto:sami.rantanen@yst.net


29.12.201713

PILOTIN JATKUVA ARVIOINTI

KUNTALAISTEN OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN PILOTIN KAIKISSA VAIHEISSA

PILOTTIEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS

PILOTTIEN AIKATAULU

9-10/2017 11-12/2017 1-6/2018 7-12/2018

ALKUKARTOITUS 

JA SUUNNITTELU

Pilotti-

kokonaisuuksien 

määrittely ja 

pilotointiohjeet 

kuntiin

Paikallisten 

pilottitoimijoiden 

kokoaminen yhteen

Lähtötilanteen 

kartoitus 

paikallisesti

PILOTIN 

SUUNNITTELU 

JA KÄYNNISTYS

Kehittämisen 

painopisteiden 

valinta 

paikallisesti

Konkreettiset 

pilottisuunnitelmat

Pilottiagenttien 

perehdytys

TOIMINTAMALLIN 

ARVIOINTI 

YHTENÄISEN 

MALLIN 

MUODOSTAMINEN

TOIMINTAMALLIN 

JALKAUTTAMINEN

MAAKUNTAAN

SOTE 

2020

PILOTOINTI, 

ARVIOINTI JA 

JATKO-

KEHITTÄMINEN 

PILOTOINNIN 

AIKANA

Pilottisuunnitelman 

toteuttaminen

Uusien elementtien 

mukaan ottaminen 

vähitellen

Pilottien välinen 

vuorovaikutus 
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Ehkäisevän väkivaltatyön pilotit

• Kaltoin kohdeltu lapsi -toimintaohjeen jalkauttaminen 

Pirkanmaalle

• Väkivaltatyön työntekijäkoulutuksen jalkauttaminen 

maakuntaan yhteistyössä eropalveluiden  ”Kohti 

sovinnollista eroa” -koulutusrupeaman kanssa
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Koulutusasiaa
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Koulutusasiaa

OLEMASSA OLEVIA KOULUTUKSIA 

• 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)

KOULUTUSTARPEITA KAIKILLE

• kohtaamisen, tunnistamisen, puheeksi ottamisen 

ja rohkeus asiaan puuttumiseen –koulutuksia 

koko maakunnan alueelle 

• jalkautumalla ympäristökuntiin

• hyödyntämällä digitaalisia palveluita

KOULUTUSTARPEITA AMMATTILAISILLE

• tekijäkoulutuksia: miten kohdata väkivallan 

tekijä

• koulutuksia riskin kartoitukseen ja palveluista 

tiedottamiseen

• esimieskoulutus

MITÄ MUUTA

• osaamisen minimivaatimusten määrittely

• luodaan yhteiset toimintamallit, ohjeistukset ja 

palvelupolutukset erilaisiin tilanteisiin

• matalakynnyksiset kohtaamispaikat

• vertaistuen tarjonta



Muut asiat.
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MINISTERI SAARIKKO 14.11.2017

Päivi Viitanen-Marchegiano

”Mä haluan sellaisen 

perhepalvelujärjestelmän 

Suomeen, jossa koskaan ei tulisi 

lähetetyksi pois. Ja aina 

ensimmäiselläkin yhteydenotolla 

saisi avun tai ainakin perustellusti 

ohjatun matkan eteenpäin 

palvelujen ääreen.” (Ministeri 

Saarikko).

https://www.youtube.com/watch?v=

luPutN1jzz4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=luPutN1jzz4&feature=youtu.be
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www.suomi.fi -sivusto

Suomi.fi-palvelutietovaranto (Palvelutietovaranto, PTV) on keskitetty 

kansallinen tietovaranto, johon organisaatiot tuottavat tiedot 

tarjoamistaan palveluista ja asiointikanavista sekä palveluun 

kytkeytyvän organisaation tiedoista. 

Julkishallinnon organisaatioilla on velvollisuus 

tuottaa tietoja omista palveluistaan ja 

asiointikanavistaan PTV:hen. Myös järjestöillä ja 

yrityksillä on oikeus liittyä PTV:n käyttäjäksi ja 

tuottaa sinne tietoja omista palveluistaan ja 

asiointikanavistaan. 

Lisää tietoa löytyy LAPE Pirkanmaan sivuilta 

https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/11/Suomi.fi-info-

24.11.-Tampere.pdf

Päivi Viitanen-Marchegiano
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Muut asiat

ehkäisevän väkivaltatyön työkirja päivitetty 30.11.2017; 
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/11/T-Y-Ö-
K-I-R-J-A_ennaltaehkäisevä-
väkivaltatyö_päivitetty_30112017.pdf

tilaa kansallisen tason uutisia sähköpostiisi STM:n LAPE-
uutiskirje: http://stm.fi/uutiskirjeet

kehittämistyön palautelinkki 
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15159/lomake.html

seuraava kehittämistyöryhmän tapaaminen maanantaina 
8.1.2018 klo 14-16, Tampereen virastotalossa,  
Aleksis Kiven katu 14-16, 5.krs, ryhmähuone 4; 
jatkoa aiheesta koulutustarpeet/ koulutukset 

Päivi Viitanen-Marchegiano

https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/11/T-Y-Ö-K-I-R-J-A_ennaltaehkäisevä-väkivaltatyö_päivitetty_30112017.pdf
http://stm.fi/uutiskirjeet
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15159/lomake.html


Pirkanmaan LAPE/ 

projektikoordinaattori

Päivi Viitanen-Marchegiano

paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi

puh. 040 639 7358

Ehkäisevän väkivaltatyön 
kehittäminen
Pirkanmaalla 30.11.2017


