
 

 

Pirkanmaan LAPE Pippuri 2017–2018                       MUISTIO 

Ennaltaehkäisevän väkivaltatyön kehittäminen Pirkanmaalla -tapaaminen 

     
Aika  30.11.2017 klo 14–16 
Paikka  Tampereen virastotalo, rh 4 
Osallistujat Päivi Viitanen-Marchegiano, projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE 

Pippuri/Tampereen kaupunki (pj) 
 Heidi Reunanen,  

Tiina Alakoski, nuorisopalvelupäällikkö, Nokia 
Tanja Honkanen, koulupsykologi, Parkano-Kihniö/Kolmostien terveys Oy 
Satu Hintikka, yksikönjohtaja, Setlementti Tampere ry 
Emma Laine, ehkäisevän väkivaltatyön koordinaattori, Maria Akatemia, 
Tampere/Helsinki 
Elina Liikanen, sosiaalityöntekijä, Ylöjärvi 
Irina Remes, sosiaalityöntekijä, lähisuhdeväkivaltatyö, Tampere 
Milka Suuniitty-Sakari (Jenni Karsion sij.), Tampereen ensi- ja turvakoti ry 
Kaija Saari, osastonhoitaja/Mielipiste, Sastamala 
 

Poissa  Salla-Maaria Alamäki, sosiaalityöntekijä, Nokia 
Maria Antikainen, projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE 
Pippuri/Valkeakosken kaupunki  
Tiia Heinäsuo, lapsiasiamies, Tampere 
Noora Kannisto, sairaanhoitaja, lähisuhdeväkivaltatyö Tampereen kaupunki 
Jenni Karsio, ensi- ja turvakodin johtaja, Tampereen ensi- ja turvakoti ry 
Jaakko Kauppila, yliopettaja, psykologi, POLAMK 
Onna Nieminen, kokemusasiantuntija, Kris Tampere ry 
Marko Rajamäki, toimintakeskusvastaava, Kris Tampere ry 
Rina Reini-Laaksonen, perhepalveluiden koordinaattori, Urjala 
Sanna Sulkusalmi, neuvolalääkäri, Ikaalinen 
Sakari Tuominen, rikoskomisario, Sisä-Suomen poliisilaitos/Tampere 
Tia Sireeni, lapsityöntekijä, Tampereen ensi- ja turvakoti ry/Perhekulma Puhuri  
Sanna Ylistenniemi, sosiaalityöntekijä, Sastamala 

 Asia  Ehkäisevän väkivaltatyön kehittämisen viides kokous Pirkanmaalla  

1 Kokouksen avaus ProjektikoordinaattoriPäivi Viitanen-Marchegiano avasi kokouksen klo 14.04. 

2 Kuulumiset Tanja Honkanen, Parkano-Kihniö/Kolmostien terveys Oy 
- ehkäisevän väkivaltatyön asia tullut näkyväksi ja mennyt eteenpäin, koska 

itse pystyy työntekijänä asiaan vaikuttamaan 
Kaija Saari, Sastamala 

- MARAK työryhmä koostaa ohjeistusta ammattilaisille ja kuntalaisille 
väkivallan tunnistamisesta ja puuttumisesta ja työstää toimintaohjeita, 
miten toimia kun tunnistaa 

Elina Liikanen, Ylöjärvi 
- asiat etenevät vauhdilla; kunnan hyvinvointisuunnitelmassa lausunto; 

perustetaan ja kootaan ehkäisevän väkivaltatyön selvitystyöryhmä  
Milka Suuniitty-Sakari, Tampereen ensi- ja turvakoti ry 

- saatu rahoitus perustettavaan toiseen turvakotiin Tampereella! 



 

 

- yhdeksänpaikkainen turvakoti tulee sijoittumaan keskustaan lähelle 
rautatieasemaa 

- henkilökunnan rekrytointi menossa 
- aloittaa toimintansa maalis-huhtikuussa 2018 ja todennäköisesti tulee heti 

täyttymään, sillä Tampereen alueella on suuri tarve turvakotipaikoille (nyt 
jouduttu lähettämään asiakkaita muiden paikkakuntien turvakoteihin) 

Satu Hintikka, Setlementti Tampere ry 
- STEA-rahoituspäätöksiä odotellaan… 
- perheväkivaltaklinikalla täyttä; palkattu määräaikaista (2kk) lisätyövoimaa 

sumaa purkamaan 
- neuvottelut THL:n kanssa menossa koskien Tampereelle perustettavaa 

uutta SERI-tukikeskusta; ensimmäinen Helsingin Seri-tukikeskus on 
seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden matalan kynnyksen tukiyksikkö yli 16-
vuotiaille sukupuolesta riippumatta 

- Setlementti Tampere ry muuttaa Nalkalankadulle; ”Setlementti-Talo” 
valmistautuu muuttoon 1.5.2018 

- Nollalinjaan runsaasti yhteydenottoja; v. 2018 alussa aloittaa toinen linja 
avuntarpeeseen vastaamisen 

Irina Remes, lähisuhdeväkivaltatyö, Tampere 
- ensimmäinen Perheiden talon ”väkivaltakioski” (työnimi) pidetty ja paikalla 

”Neuvontapiste lähisuhdeväkivaltaa kokeneille” (virallinen nimi) kävi n. 70 
ihmistä  

- seuraava Perheiden talon infotapahtuma on 13.12. aiheena ”Ei saa 
ravistaa…” 

- uusi asiakkuuksia tullut väkivaltaklinikalle tuttuun tahtiin 
- väkivaltatyön avainhenkilöys on päätetty kiinnittää vakansseihin turvaten 

näin avainhenkilötoiminnan jatkuvuus vaikka henkilö vaihtaisi työpaikkaa 
- vuoden 2018 väkivaltatyön teemana ovat ikäihimiset 

Emma Laine, Maria Akatemia, Tampere/Helsinki 
- vaikuttamisen kiertuetta ja yhteispäivää AVI-koordinaattoreiden kanssa 
- tavoitettiin hyvin kuulijoita, myös maakunnista 
- naisenvakivalta.fi -nettisivu avautui 11/2017; paljon kiinnostusta; myös 

chat-palvelu alkanut 
- verkkoryhmä alkaa v.2018 alussa 

 

3 Terveiset LAPE-
päiviltä 22.-
23.11.2017 

Projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano kertoi Valtakunnallisten LAPE -
päivien kuulumisia 
(https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-
/event/3041023) 

Keskusteltiin perhekeskuksen organisoinnissa tarvittavasta terminologiasta ja THL:n 
esittämistä vaihtoehdoista sekä äänestettiin mieluisampi: 
Vaihtoehto 1 

• perhekeskus ja sen toimipisteet 
• kohtaamispaikka 

Vaihtoehto 2 
• perhekeskus 
• perheasema 
• kohtaamispaikka 

 

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


 

 

Pirkanmaan LAPE:n ehkäisevän väkivaltatyön kehittämistyöryhmä kannatti 
yksimielisesti Vaihtoehto 1:stä mm. selkeyden vuoksi.  
 
Liite. Ehkäisevä_väkivalta_muistio_30112017.pdf 

4 Lasten 

kaltoinkohtelun riskin 

tunnistamistyökalun 

CAP Inventory-

menetelmän esittely  

 

Heidi Reunanen, (TtM), projektipäällikkö/ Tampereen yliopisto, esitteli hanketta 
”Lasten kaltoinkohtelun riskintunnistaminen terveydenhuollossa. 
Riskinarviointityökalun käyttöönotto, moniammatillinen tuki ja koulutus –hanke 
(2016‒2018)”, jota johtaa Tampereen yliopiston professori Eija Paavilainen. 

Hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä lasten kaltoinkohtelua tukemalla perheitä 

mahdollisimman varhain erilaisissa ongelmallisissa elämäntilanteissa. Hankkeessa 

otetaan käyttöön tutkimustietoon perustuva, uusi perheen voinnin arvioinnin ja 

moniammatillisen tukemisen menetelmä. Menetelmä juurrutetaan eri 

ammattiryhmien verkko- ja lähikoulutuksen avulla lapsiperheiden palveluihin. 

Perheen elämänhallinnan tavoittamisen tavoitteeseen hankkeessa päästään 

tarttumalla perheen eri elämänalueilla esiintyviin huolta herättäviin asioihin 

mahdollisimman varhain, systemaattisesti ja perhelähtöisesti sekä tukemalla 

perheitä tarvelähtöisesti yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa. 

Perheiden kanssa yhdessä toimien keskitytään perheen vahvuuksiin ja suojaaviin 

tekijöihin eri tavoin löytämällä, lisäämällä, tukemalla ja vahvistamalla näitä tekijöitä. 

Hankkeen tutkimuksellisena tarkoituksena on kuvata ja seurata perheiden tilannetta 

huolta herättävien olojen ja heidän kokemustensa näkökulmasta. Lisäksi kuvataan 

vanhempien osallisuuden kokemuksia saaduista palveluista. Tavoitteena on, että 

hankkeeseen osallistuvien tahojen tiedot ja taidot parantuvat lasta odottavien ja 

lapsiperheiden tilanteen arvioinnissa, erityisesti perheen voinnin 

arviointimenetelmän käytössä. Hankkeen tuottamien tulosten avulla pyritään 

pitkällä aikavälillä löytämään tukea tarvitsevat perheet ja tukemaan heitä 

ennaltaehkäisevästi. 

Keskusteltiin mahdollisuudesta pilotoida hanketta yhdessä Pirkanmaan LAPE-

hankkeen kanssa. Hankkeilla on yhteiset tavoitteet, joten osaamisen yhdistäminen 

toisi molemminpuolista hyötyä. Projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano 

jatkaa asian selvittämistä. 

Liite: Ehkäisevän väkivaltatyön kehittämisryhmä_30.11.2017_Tre.pdf  

5 Pilotoinnit Projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano kertoi Pirkanmaan LAPE:ssa 

aloitetuista perhekeskustoimintamallin pilotoinneista. Kangasala, Lempäälä, Nokia ja 

Tampere (Hervanta-Vuores-alue) pilotoivat koko perhekeskustoimintamallia ja 

pilottiagentit ovat nimetyt (kolme-neljä pilottiagenttia/ kunta).  

 



 

 

Perhekeskustoimintamallin pilottikokonaisuuteen kuuluu 15 eri kehittämisaluetta, 

joista kunnat ovat valinneet omien tarpeidensa mukaisesti ensimmäiset 

kehittämisen alueet. 

 

Ehkäisevän väkivaltatyön pilotteina ovat ”Kaltoin kohdeltu lapsi” -toimintaohjeen 

jalkauttaminen Pirkanmaalle  sekä väkivaltatyön työntekijäkoulutuksen 

jalkauttaminen maakuntaan yhteistyössä eropalveluiden ”Kohti sovinnollista eroa” -

koulutusrupeaman kanssa. 

Liite. Ehkäisevä_väkivalta_muistio_30112017.pdf 

6 Koulutusasiaa Projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano esitteli yhteenvetona 
kehittämistyöryhmän koonnin olemassa olevista koulutuksista sekä 
koulutustarpeista (ks. Liite. Ehkäisevä_väkivalta_muistio_30112017.pdf). 
 
Huomioitavia asioita mm.: 

- Tampereella on saatavilla useita hyviä koulutuksia, mutta niiden 
jalkauttaminen maakuntiin on vailla koordinointia 

-  THL:n verkkokoulutus EPRAS alkaa Pirkanmaalla keväällä 2018 ; pilotteina 
mm. Tampere, Nokia ja Kangasala; aluksi vain sote-toimijat ja poliisi, 
jatkossa laajennetaan muihinkin toimijoihin 

- THL:n ”Luo luottamusta-suojele lasta” -verkkokoulutus jalkautuu maakuntiin 
- henkilöstön jaksaminen ja motivoituminen koulutuksiin? 

 

Huomioitavia kehittämistarpeita: 

- osaamisen minimivaatimusten määrittely 
- yhteiset toimintamallit, ohjeistukset ja palvelupolutukset erilaissa tilanteissa 
- vertaistuki kaikille saavutettavaksi 

 
Liite. Ehkäisevä_väkivalta_muistio_30112017.pdf 

7 Kotitehtävä ”Kehittämistyön tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemansa avun mahdollisimman 

varhain ja sujuvasti.” 

- Mieti oman työsi näkökulmasta, miten (millä keinoin, mitä tekemällä…) 
oman asiakkaasi kohdalla tavoite saavutetaan? Miten tuot avun 
asiakkaallesi mahdollisimman sujuvasti (mitä välineitä/ työkaluja sinulla jo 
on, mitä tarvitset lisää, ym.). 

- Mieti sama asia uuden asiakkaan ja uuden tarpeen näkökulmasta 
- Kuvita toimintasi esim. vuokaavion muodossa (ks. malli liitteenä) 
-  

8 Suomi.fi-

palvelutietovaranto 

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  

9 Muut asiat Ehkäisevän väkivaltatyön työkirjaa on 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 

Muista antaa palautetta: 

Ehkäisevän väkivaltatyön kehittämisen palautelinkki 

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

10 Vuoden 2018 
kokousajat 

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   

 

11 Seuraava kokous Seuraava kokous maanantaina 8.1.2018 klo 14-16, Tampereen virastotalossa,                                 
Aleksis Kiven katu 14-16, 5.krs, ryhmähuone 4 

Aiheena mm. palvelupolutukset ja ammattihenkilöstön minimiosaamisen 
vaatimukset. 

https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/11/Suomi.fi-info-24.11.-Tampere.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/11/Suomi.fi-info-24.11.-Tampere.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/11/T-Y-Ö-K-I-R-J-A_ennaltaehkäisevä-väkivaltatyö_päivitetty_30112017.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/11/T-Y-Ö-K-I-R-J-A_ennaltaehkäisevä-väkivaltatyö_päivitetty_30112017.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/11/T-Y-Ö-K-I-R-J-A_ennaltaehkäisevä-väkivaltatyö_päivitetty_30112017.pdf
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15159/lomake.html

