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Ennaltaehkäisevän väkivaltatyön kehittämistyöryhmä

Työkirja 2017-2018

Pirkanmaan LAPE 



Lapsen oikeudet 

ja lapsen etu 

Perheiden moni-

muotoisuus

Voimavarojen 

vahvistaminen

Lapsi- ja 

perhelähtöisyys

Muutosta ohjaavat periaatteet

Osallisuus
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Lasten ja perheiden palveluiden

muutosohjelma (LAPE)
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Mitä LAPEssa tavoitellaan?

• Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisääntyminen

• Oikea-aikainen pääsy palveluihin

• Yhteistyöstä yhteiseen työhön

• Painopiste korjaavista palveluista ehkäiseviin palveluihin (kustannussäästöt)

• Palveluiden yhteensovittaminen: maakunnat, kunta, järjestöt

• Hajanaisista ja sektoroituneista palveluista yhteensovitettuihin palvelukokonaisuuksiin

• Yhtenäinen palvelutarjonta asuinpaikkakunnasta riippumatta

• Vaikuttavammat, kustannustehokkaammat palvelut

• Tiedolla johtaminen

• Ammattilaisten osaamisen edistäminen

• Asiakkaiden osallisuuden lisääntyminen

• Asiakastietojen yhdistäminen
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Muutoksen tavoitteena ovat 

nykyistä lapsi- ja 

perhelähtöisemmät, oikea-

aikaisemmat, 

tasalaatuisemmat, 

vaikuttavammat, 

kustannustehokkaammat ja 

paremmin yhteen sovitetut 

palvelut. 



Mitä LAPEssa tehdään?

• Yhdistetään sote-palvelut asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. 

• Vahvistetaan peruspalveluja ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja 

varhaiseen tukeen.

• Koulua ja varhaiskasvatusta kehitetään tukemaan lapsen hyvinvointia.

• Digitaalisuus otetaan huomioon kehitystyössä.

• Yhteistyön tekemistä järjestöjen sekä seurakuntien kanssa vahvistetaan. 

• Osallistetaan lapset, nuoret ja vanhemmat mukaan kehittämistyöhön.

• Tarjotaan lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville ammattihenkilöille 

koulutusta ja työvälineitä muutoksen tueksi. 

• Luodaan työskentelytapoja, jotka perustuvat tutkimustietoon ja hyvin suunniteltuihin 

integroituihin toimintamalleihin. 

• Uudistetaan palveluiden ohjausta ja johtamista.

• Kehitetään kuntien, maakuntien ja valtion viranomaisille välineet tietoon ja lapsen 

oikeuksiin perustuvaan päätöksentekoon ja toimintakulttuurin edistämiseen.

• LAPE-työskentely kansallisella, maakunnallisella ja kunnallisella tasolla.
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Pirkanmaan LAPEn kehittämistyöryhmät:

• Perhekeskustoimintamalli

• Eropalvelut

• Vanhemmuuden ja pari- suhteen tuki

• Maahanmuuttajapalvelut

• Varhaiskasvatus

• Koulu ja vapaa-aika

• Erityis- ja vaativan tason palvelut

Alatyöryhmät 

mm. ennaltaehkäisevän väkivaltatyön malli



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
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LAPE –muutosohjelman toteutuminen Pirkanmaalla

Pippuri

Alueellisesti laaja; mukana ovat kaikki maakunnan kunnat.

Monitoimija; mukana ovat kunnat, järjestöjä, seurakuntia sekä yksityisiä toimijoita. 

Hallinnonalojen rajat ylittäen.

Lapset, nuoret ja heidän vanhempansa mukana kehittämistyössä mm. kokemusasiantuntijoina.

Vuosina 2017-2018. 

Pirkanmaan kuntien lisäksi hanketoimijoina 

ovat mukana: MLL (Hämeen piiri ja 

Tampereen osasto), Setlementti Tampere, 

Pikassos, PSHP, Tampereen yliopisto ja 

TAMK.

Kehittäjäkumppaneina mukana ovat: Pelastakaa 

Lapset, Tampereen kaupunkilähetys, 

Seurakunnat, SPR Nuorten turvatalo Tampere, 

Kansalaistalo Mansikkapaikka, Muotialan asuin-

ja toimintakeskus ry, Kölvin monikulttuurinen 

nuorisotyö ry, Miessakit ry, Parasta lapsille ry, 

Suomen mielenterveysseura ja Kolmostien 

terveys. 



Perhekeskustoimintamallin kehittämiskokonaisuudet ja 

projektikoordinaattoreiden työnjako Pirkanmaalla

Kehittämiskokonaisuus Vastuuhenkilö
Perhekeskustoiminta-
mallin alatyöryhmä

Perhekeskustoimintamallin mallintaminen: palvelukokonaisuus, 
toimintaperiaatteet, ydintehtävät, toimijoiden roolit jne.

Maria Antikainen x

Asiakasprosessit Kaikki koordinaattorit

Kohtaamispaikka Päivi Viitanen-Marchegiano x

Vertaistuki Päivi Viitanen-Marchegiano

Kuntalaisten osallisuus Kaikki koordinaattorit

Sähköisten palveluiden kehittäminen Jaana Koivisto x

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki sekä työkalupakki Tia Kemppainen ja Jaana Koivisto

Eropalvelut Marja Olli

Maahanmuuttajien palvelut Suvi Nieminen

Ennaltaehkäisevä väkivaltatyö Päivi Viitanen-Marchegiano x

Koulu ja varhaiskasvatus Susanna Raivio ja Maria Antikainen

Monitoimijainen arviointi
Maria Antikainen, Nanna Miettunen ja Sari 
Miettinen

x

Integraatio erityispalveluihin
Nanna Miettunen, Sari Miettinen ja Maria 
Antikainen

Yhdyspinnat aikuisten palveluihin Kaikki koordinaattorit

Perhekeskuksen toimintaedellytykset Kaikki koordinaattorit

Rakenteet ohjaukseen, seurantaan jne. Kaikki koordinaattorit
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Pirkanmaan valitut kehittämiskohteet kartalla





Pirkanmaasta ja 

väkivaltatyöstä lyhyesti



• Pirkanmaalla 509 937 asukasta (Tilastokeskus 5/2017)

• Maakunnassa 23 kuntaa (suluissa väkiluku): Akaa (16 936), Hämeenkyrö (10 644), Ikaalinen (7118), 

Juupajoki (1950), Kangasala (31 289), Kihniö (1978), Lempäälä (22 835), Mänttä-Vilppula (10 394), Nokia (33 

251), Orivesi(9 296), Parkano (6 646), Pirkkala (19 160), Punkalaidun (3 000), Pälkäne (6 629), Ruovesi (4 

532), Sastamala (24 946), Tampere (228 942), Urjala (4 875), Valkeakoski (21 253), Vesilahti (4 446), Virrat 

(6 900), Ylöjärvi (32 897) sekä Kuhmoinen (n. 2 300, siirtyy Pirkanmaalle 2019)

• Lapsiperheiden osuus väestöstä 39,1%, 0-18 –vuotiaiden osuus 20,4%

• Tampereella lapsiperheiden osuus 36,4%; haja-asutusalueella lapsiperheiden osuus 12,2%

• Pirkanmaan kuntien palvelutarjonta vaihtelee erittäin paljon; erityisesti järjestöjen palvelutarjonta on 

keskittynyt Tampereelle ja sen ympäristökuntiin

• Sosiaalihuoltolain mukaiset varhaisen vaiheen sosiaalipalvelut ovat riittämättömiä lähes kaikissa kunnissa

• Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelutarjonta koetaan riittämättömäksi, mutta tilanne vaihtelee suuresti 

kuntien välillä

• Pirkanmaalla välimatkat palveluihin ja julkisten liikenneyhteyksien kattavuus vaihtelevat suuresti

Tietoja Pirkanmaasta



• ehkäisevä väkivaltatyö on osa kuntien lakisääteisiä palveluita (mm. aikuissosiaalityö, lapsiperheiden 

sosiaalityö, lastensuojelu, sovittelutoiminta ja perheneuvola) ja ovat järjestetyt oman kunnan palveluna tai 

Tampereen kaupungin kanssa (Pirkanmaan sovittelutoimisto)

• laajasti katsottuna ehkäisevä väkivaltatyö on osa peruspalveluiden toimintaa mm. vanhemmuuden tukemisen 

kautta (huom. aikuissosiaalityö; lapsinäkökulman huomioiminen esim. päihde- ja mielenterveyspalveluissa) 

sekä nuorisoyksiköiden ja –keskusten palveluissa

• väkivaltatyössä yhteistyön tekeminen maakunnan, kunnan, kolmannen sektorin toimijoiden, seurakunnan, 

poliisin, terveydenhuollon-sairaanhoitopiirin sekä yksityisen sektorin välillä erittäin tärkeätä ja toteutuu erittäin 

hyvin Tampereella ja lähikunnissa, mutta vaihtelevasti muissa kunnissa

• väkivallan vastaisesta työstä ja kehittämisestä tulee olla lausunto kunnan hyvinvointisuunnitelmassa ja –

kertomuksessa (toteutuu useimmissa kunnissa Pirkanmaalla)

• Tampereen yliopiston väkivaltatyön tutkijoiden kanssa yhteistyön tekemisen tärkeys korostuu; tällä hetkellä 

yhteistyötä tehdään vaihtelevasti

• yhdenvertainen ehkäisevän väkivaltatyön koulutuksen ja kokemuksen saatavuus ei tällä hetkellä 

toteudu kiitettävästi koko Pirkanmaan alueella, sillä kuntien välillä on suuria eroja 

palvelutarjonnassa; erityis- ja vaativan tason palvelut on keskitetty Tampereelle ja maakunnan reuna-

alueilta on pitkä matka palveluihin

Tietoja Pirkanmaan väkivaltatyöstä



Kehittämistyöryhmän 

työskentely



Ennaltaehkäisevän väkivaltatyön 

työryhmä Pirkanmaalla

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

Maria Antikainen, projektikoordinaattori, Pirkanmaan Lape Pippuri/ Valkeakoski

Tiina Alakoski, nuorisopalvelupäällikkö, Nokian kaupunki

Salla-Maaria Alamäki, sosiaalityöntekijä/ Perhekeskus, Nokian kaupunki

Tiia Heinäsuo, lapsiasiamies, Tampereen kaupunki

Satu Hintikka, DIDARin, Perheväkivaltaklinikan ja Välitä! -yksikönjohtaja, Setlementti Tampere ry

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

Mervi Janhunen-Ruusuvuori, toimialajohtaja, Setlementti Tampere ry

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

Onna Nieminen, kokemusasiantuntija/ Kris-Tampere ry

Marko Rajamäki, toimintakeskusvastaava, Kris-Tampere ry

Rina Reini-Laaksonen, perhepalveluiden koordinaattori/ perheasioiden sovittelija, Urjala

Irina Remes, sosiaalityöntekijä, lähisuhdeväkivaltatyö, Tampereen kaupunki

Kaija Saari, osastonhoitaja/ Mielipiste, Sastamala

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



Työryhmän työskentely

• työryhmän kokoontumiset noin kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti Tampereella

• projektikoordinaattori lähettää etukäteen asialistan ja jälkikäteen kokousmuistion 

liitteineen

• tiivis yhteistyö Pippuri-hankkeen muiden kehittämistyöryhmien kanssa

• tiedotus ja viestintä

• LAPE Pirkanmaan nettisivut www.lapepirkanmaa.fi

• projektikoordinaattorit viestivät sähköpostilla ajankohtaisista asioista, uusista 

julkaisuista jne.

• työskentelyn edetessä päivitettävä työkirja

• muu viestintä sähköpostitse tai puhelimitse

• kehittämistyöryhmän jäsenten tiivis yhteistyö kuntien LAPE-ryhmien kanssa ja uusien 

toimintamallien jalkauttaminen omiin työyhteisöihin ketterien kokeilujen kautta

• työskentelyyn sisältyy mm. ryhmätöitä sekä kotitehtäviä
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VAIHE 1

Kartoitus, 

suunnittelu, 

valmistelu ja 

toiminnan 

rakenteellisen 

kehikon mallinnus 

(8/2017 – 12/2017)

Alustava työskentelysuunnitelma

VAIHE 2

Rakenteellisen 

kehikon mallinnus 

jatkuu, uuden/ 

uusien 

toimintamallien 

käyttöönotto ja  

pilotointi, arviointi 

sekä toimintamallin 

ketterä 

jatkokehittäminen 

(1/2018 – 9/2018)

VAIHE 3

Toimintamallin 

laajamittainen 

käyttöönotto ja 

juurtumisen 

varmistaminen 

(10 /2018 –

12/2019)

VAIHE 4

Arviointi ja 

tutkimus 

(jatkuva)
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VAIHE 1

Kartoitus, suunnittelu, valmistelu ja toiminnan rakenteellisen kehikon mallinnus 

(8/2017 – 12/2017)

1. olemassa olevien ennaltaehkäisevien ja korjaavien lähisuhdeväkivaltapalveluiden kartoittaminen Pirkanmaalla

2. Pirkanmaan ehkäisevien väkivaltapalveluiden tarpeiden ja puutteiden kartoittaminen

3. ammattilaisten koulutuksen kehittäminen: kirjaamisen ja puheeksi ottamisen, sekä riskin arvioinnin (MARAK) 

menetelmien parempi käyttö 

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

Alustava työskentelysuunnitelma
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VAIHE 2

Rakenteellisen kehikon mallinnus jatkuu, uuden toimintamallin käyttöönotto, pilotointi, 

arviointi sekä toimintamallin ketterä jatkokehittäminen 

(1/2018 – 9/2018)

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) 

Alustava työskentelysuunnitelma
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Ennaltaehkäisevän väkivaltatyön työryhmän 

tapaamiset 2017

perjantai 9.6.2017, klo 14 – 16, Tampereen virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, 5.krs, ryhmähuone 4

torstai 17.8.2017, klo 14 – 16, Tampereen virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, 5.krs, ryhmähuone 4

tiistai 19.9.2017, klo 14 – 16, Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Tipotie 4, Pyynikki-kabinetti 

tiistai 17.10.2017, klo 14 – 16, Tampereen virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, 5.krs, ryhmähuone 4

torstai 30.11.2017, klo 14 – 16, Tampereen virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, 5.krs, ryhmähuone 4
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Ennaltaehkäisevän väkivaltatyön työryhmän 

tapaamiset 2019

maantai 8.1.2018 14 – 16 Tampereen virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, 5.krs, ryhmähuone 4

perjantai 9.2.2018 8.30 – 11 Tampereen virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, 5.krs, ryhmähuone 4

keskiviikko 14.3.2018 14 – 16 Tampereen virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, 5.krs, ryhmähuone 4

torstai 19.4.2018 8.30 - 11 Tampereen virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, 5.krs, ryhmähuone 4

keskiviikko 9.5.2018 8.30 - 11 Tampereen virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, 5.krs, ryhmähuone 4

torstai 7.6.2018 14 – 16 Tampereen virastotalo, Aleksis Kiven katu 14, 5.krs, ryhmähuone 4



Ehkäisevän väkivaltatyön 

kehittämisen tavoitteet ja 

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? sekä avainhenkilö/ palvelujärjestelmäosaaja/ 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… 

Ehkäisevän väkivaltatyön kehittämisen tavoitteet ja 

niiden toteutuminen Pirkanmaalla… osa 1



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

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

• Yhteistyötä jo olemassa olevien väkivaltatyön verkostojen ja koulutusrakenteiden hyödyntämiseksi maakunnallisesti 
lisätään tarjoamalla koulutuksia koko maakunnan alueelle (myös jalkautumalla ympäristökuntiin) sekä 
hyödyntämällä digitaalisia palveluita

• 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)

• kohtaamisen, tunnistamisen, puheeksi ottamisen ja rohkeus asiaan puuttumiseen –koulutuksia riittävästi ja 
kattavasti koko maakunnan alueelle!

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

• lähiesimiestuki

Ehkäisevän väkivaltatyön kehittämisen tavoitteet ja 

niiden toteutuminen Pirkanmaalla… osa 2



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/ palveluiden polutus

Ehkäisevän väkivaltatyön kehittämisen tavoitteet ja 

niiden toteutuminen Pirkanmaalla… osa 3



Kehittämisen tarpeita ja keinoja…

• 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!

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)

Ehkäisevän väkivaltatyön kehittämisen tavoitteet ja 

niiden toteutuminen Pirkanmaalla… osa 4

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

https://www.tukinainen.fi/e_kirja_1/#/0


Kehittämistyön

eteneminen



Työskentelypäivien teemat

9.6.2017 hankkeen esittelyt, vierailija THL/ Martta October

17.8.2017 olemassa olevien palveluiden/ puutteiden kartoittaminen

19.9.2017 koulutuksista, avainhenkilö/ agentti/ verkostotyöntekijä perhekeskustoimintamallissa

17.10.2017 ennaltaehkäisevän väkivaltatyön pilotit, lähisuhdeväkivalta/ero vierailija projektikoordinaattori Marja Olli 

30.11.2017 lasten kaltoinkohtelun riskin tunnistamistyökalun CAP inventory -menetelmän esittely, Tampereen yliopisto/ 

Lasten kaltoinkohtelun riskinarviointi –hanke/ projektipäällikkö Heidi Reunanen

8.1.2018 koulutustarpeet/ koulutukset

palvelupolutukset

9.2.2018 yhteistoiminta muiden toimijoiden kanssa

14.3.2018 asiakasprosessit

19.4.2018

9.5.2018

7.6.2018

16.2.201830

2017 

2018



1. tapaaminen 9.6.2017

• Esittäytymiset

• LAPE-muutosohjelman ja Pirkanmaan LAPE/ Pippuri-hankkeen esittelyt

• THL:n kehittämispäällikkö Martta October esitys ennaltaehkäisevän väkivaltatyön 

kehittämisen valtakunnallisista linjauksista mm. painopisteen siirtämisestä korjaavista 

palveluista varhaisempaan tunnistamiseen, puheeksiottoon ja puuttumiseen 

• Kotiläksynä seuraavaan tapaamiseen ehkäisevien väkivaltapalveluiden tarpeiden ja 

puutteiden kartoittaminen Pirkanmaan alueella

16.2.201831 Päivi Viitanen-Marchegiano



2. tapaaminen 17.8.2017

Kotitehtävän purkua: 

• oman maakunnan väkivallan ehkäisyn ja väkivaltatyön sekä ennaltaehkäisevien ja korjaavien 
lähisuhdeväkivaltapalveluiden kartoittaminen

• ammattilaisten koulutuksen kehittäminen (ryhmätyönä)

• kohtaaminen, tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja rohkeus asiaan puuttumiseen 

• tietoa oikean ja oikea-aikaisen avun piiriin ohjaamiseen 

• miten kannustan avun hakemiseen ennen väkivaltatekoa

• avainhenkilö/ agentti/ verkostotyöntekijä/ Pirkanmaan perhekeskustoimintamallissa

• Pirkanmaan LAPEn ennaltaehkäisevän väkivaltatyön pilotit

16.2.201832 Päivi Viitanen-Marchegiano

3. tapaaminen 19.9.2017



Ehdotus: 
Avainhenkilö Pirkanmaan perhekeskustoimintamallissa
= Palvelujärjestelmäosaaja, verkostokoordinaattori, perhekeskusagentti?

19.9.201733

• 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



• 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

16.2.201834 Päivi Viitanen-Marchegiano

4. tapaaminen 17.10.2017



• lasten kaltoinkohtelun riskin tunnistamistyökalun CAP Inventory -menetelmän 

esittely, Heidi Reunanen, (TtM), projektipäällikkö, Lasten kaltoinkohtelun

riskinarviointi –hanke/ Tampereen yliopisto 

• ehkäisevän väkivaltatyön kehittäminen yhteistyössä 

perhekeskustoimintamallipilottien kanssa

6. tapaaminen 8.1.2018
• kertaus: kehittämistyölle asetetut tavoitteet ja vuoden 2017 

kehittämistyöryhmän toiminta

• ”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.).

16.2.201835 Päivi Viitanen-Marchegiano

5. tapaaminen 30.11.2017



16.2.201836 Päivi Viitanen-Marchegiano

7. tapaaminen 9.2.2018
• erityis- ja vaativan tason palvelut, projektikoordinaattori Nanna Miettunen

• MARAK -malli

8. tapaaminen 9.2.2018



Ehkäisevän väkivaltatyön pilotit



Pirkanmaan ennaltaehkäisevän väkivaltatyön 

pilottiehdotuksia

1. Tampereen kaupunki/ Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ Sosiaalipäivystys/ Väkivaltatyö: 

Ehkäisevän väkivaltatyön jalkauttaminen kohtaamispaikkoihin ”Väkivallaton väkivaltakioski” –

idealla työntekijä kohtaamispaikassa 1 x kk vastaamassa asiakkaiden ja työntekijöiden kysymyksiin 

sekä jakamassa tietoa mm. lähisuhdeväkivallasta (toiminta alk. 11/ 2017 yksikön omana toimintana 

Tampereen kaupungin Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen Perheiden talolla)

2. Setlementti Tampere: 

”Väkivaltaklinikka” –ammattilaisten ohjaus- ja tukipiste väkivaltaa koskevissa 

kysymyksissä mm. case –käsittelynä (rahoituskysymykset kesken)

3. Lasten kaltoinkohteluun puuttuminen –yhteistyö:

Toiminnan jalkauttaminen koko 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 toimisi ”emoryhmänä”.

Päivi Viitanen-Marchegiano16.2.2018



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).

26.9.201740



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.
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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
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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 



Pilotoinnin suunnittelu ja käynnistäminen

• Pilotointisuunnitelma laaditaan yhdessä projektikoordinaattoreiden kanssa yhteiseen pohjaan

• Suunnitelmaan kuvataan seuraavat tiedot:

• Yhteystiedot

• Lähtötilanne

• Pilotin tavoitteet ja toteutus

• Pilottien välinen yhteistyö

• Pilotin seuranta ja arviointi

• Pilottien yhteyshenkilöiksi nimetyt projektikoordinaattorit sopivat pilotin suunnitteluun 

yhteisen tapaamisen pilotoivien organisaatioiden kanssa

• Perhekeskustoimintamallin kokonaisuutta pilotoiville organisaatioille järjestetään yhteinen 

kick off -tilaisuus 27.11.2017 klo 9-11.30

• Toimintamallin yksittäisiä osakokonaisuuksia pilotoiville organisaatioille järjestetään omia 

tilaisuuksia, joiden ajankohdat sovitaan myöhemmin.
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Mitä on jo olemassa?



16.2.2018 Hanna Harju-Virtanen46

https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo/kunnilla:

Kunnilla on velvollisuus tehdä ehkäisevää väkivaltatyötä

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö ja palvelujen järjestämisvastuu kuuluu kunnalle ja siihen puuttuminen kuuluu kaikille hallinnonaloille. Lähisuhde-

ja perheväkivallan ehkäisytyön tulee sisältyä kuntien hyvinvointistrategioihin ja turvallisuussuunnitelmiin omana toimintaohjelmanaan.

Väkivallan ehkäisyn koordinaattori

Jokaisessa kunnassa tulee olla väkivallan ehkäisytyön koordinaattori, joka huolehtii poikkihallinnollisen ja moniammatillisen työn toimivuudesta. 

Koordinaattori tulee nimetä virallisesti. Tällöin päättäjät ja esimiehet antavat tehtävää hoitavalle oikeutuksen, valtuutuksen ja resurssit tehtävän 

hoitamiseen.

Kunnan johto luo palvelurakenteet ja toimintatavat

Kunnan johdon velvollisuus on luoda toimintaohjelman pohjalta palvelurakenteet ja toimintatavat lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyä ja avun 

tarjoamista varten. Kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa on huolehdittava siitä, että asiakkaat saavat nopeasti kriisiavun ja hoidon 

väkivallan aiheuttamaan kriisiin.

Henkilökunnan koulutus ja paikallisen palveluverkoston tunteminen

Kuntien johdon tulee huolehtia sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan koulutuksesta liittyen lähisuhde- ja perheväkivallan kysymyksiin. 

Henkilökunnalla tulee olla perustietoa lähisuhde- ja perheväkivallasta ilmiönä, väkivallan vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen sekä väkivallan uhrin 

kohtaamisesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan tulee tuntea kuntansa toimintatavat lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteissa. Paikallisen palveluverkoston 

tunteminen ja hyvä yhteistyö eri viranomaisten kesken ovat tehokkaan väkivallan ehkäisytyön edellytyksiä. Palvelujen etsiminen ei saa jäädä asiakkaan 

vastuulle.

Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake

Väkivallan kartoitus laajoissa terveystarkastuksissa

Henkilökohtainen turvasuunnitelma

MARAK-riskinarviointilomake ja lisätietoa toimintamallista

Pahoinpitely- ja kehonkarttalomake (PAKE)

Raiskatun akuuttiapua -kansio (RAP-kansio)

https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo/kunnilla

SÄÄDÖKSET

Istanbulin sopimus (Finlex)
Sosiaalihuoltolaki (Finlex)
Rikoslaki (Finlex)
Laki lähestymiskiellosta (Finlex)
Lastensuojelulaki (Finlex)

https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo/kunnilla
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen#V%C3%A4kivaltatapausten%20kartoituslomake
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo/laajat
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen#Henkilokohtainen%20turvasuunnitelma
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen#marak
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen#PAKE
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo/kunnilla
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2015/20150053/20150053_2
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001?search[type]=pika&search[pika]=rikoslaki
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/19980898
http://www.finlex.fi/linkit/kehys/smur/20070417


Valtakunnalliset toimijat ja auttavat puhelimet
HÄTÄNUMERO 112

NOLLALINJA 080 005 005

Nollalinja lähisuhdeväkivallalle ja naisiin kohdistuvalle väkivallalle. Kellon ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Nollalinjalle soittaminen on ilmaista. Kun soitat 

Nollalinjalle, saat keskustella tilanteestasi, kokemuksistasi ja peloistasi puhelinpäivystäjän kanssa. Päivystäjämme ovat ammattilaisia, jotka kuuntelevat, 

tukevat ja neuvovat sinua vaikeassa tilanteessasi.Sinun ei tarvitse kertoa puhelimessa nimeäsi. Päivystäjä ei myöskään näe puhelinnumeroasi puhelun 

aikana eikä sen jälkeen. Puhelusta ei jää jälkeä puhelinlaskuusi.

Voit keskustella päivystäjiemme kanssa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

24 h AAMUKORVA 

Aamukorva kuuntelee sinua joka aamu klo 5–9 Soita meille: puh. 03 2133 533 

LASTEN JA NUORTEN PUHELIN 

Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuorten puhelin Puh. 116 111 (maksuton) Ma–pe klo 14–20 La–su klo 17–20 

MARIA-AKATEMIA 

Maria Akatemian Avoin Linja – valtakunnallinen päivystävä puhelin naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Puh. 09 7562 2260 tiistaisin 

ja torstaisin klo 16–18, perjantaisin klo 12–14 

MONIKA-NAISET LIITTO RY

24 h Apua väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille ja -lapsille. 

Monikulttuurinen Voimavarakeskus MONIKA Valtakunnallinen päivystävä puhelin 09 692 2304 9 

Älä vaikene väkivallasta NAISTEN LINJA 

Neuvontaa ja tukea väkivaltaa kokeneille naisille ja tytöille: Puh. 0800 02400 – suomeksi ma–pe klo 16–20 – ruotsiksi ke klo 16–20 – englanniksi pe 16–20 



Valtakunnalliset toimijat ja auttavat puhelimet

PALVELEVA PUHELIN 

Palveleva puhelin tarjoaa yhteyden toiseen ihmiseen, joka ottaa soittajan vakavasti ja pyrkii kuulemaan ja ymmärtämään häntä. Päivystysnumero on 

01019 0071 Päivystysajat: Su–to klo 18–01 pe–la klo 18–03 Myös juhlapyhinä

PRO-TUKIPISTE 

Helsinki Vilhonkatu 4 B 20, 00100 Helsinki Puh. 09 251 2730 

RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 

Kriisiapua seksuaalista hyväksikäyttöä ja väkivaltaa kohdanneille. Tietoa Tukinaisen kriisityön palveluista, tietoa ja neuvontaa seksuaalirikosasioissa. 

Kriisipäivystys Puh. 0800 97899 Ma–pe klo 9–15 La–su sekä pyhinä ja niiden aattoina klo 15–21. Juristipäivystys puh. 0800 97895, ma–to klo 13–16. 

Voit ottaa yhteyttä myös nimettömänä netin kautta, osoitteessa www.nettitukinainen.fi 

RIKOSUHRIPÄIVYSTYS (RIKU) 

Auttava puhelin 0203 16116 (valtakunnallinen) Ma–ti klo 13–21, ke–pe klo 17–21 Juristin puhelinneuvonta 0203 16117 (valtakunnallinen) Ma–to klo 17–

19 Apua netissä www.rikunet.fi 

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA 

Valtakunnallinen kriisipuhelin 010 195 202 Päivystys ma–pe klo 9–07, la klo 15-07, su klo 15–22 

SUOMEN VANHUSTEN TURVAKOTIYHDISTYS 

Neuvontaa ja tukea väkivaltaa ja asiatonta kohtelua kokeneille ikäihmisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöille. Puh. 0800 06776 Päivystys: ti ja to 

klo 12–15



www.ensijaturvakotienliitto.fi 

www.lyomatonlinja.fi 

www.miessakit.fi 

www.mll.fi/nuortennetti 

www.monikanaiset.fi 

www.naistenlinja.fi 

www.naisenvakivalta.fi

www.poliisi.fi 

www.riku.fi

www.riku.fi/nuoret 

www.rikunet.fi 

www.tukinainen.fi 

www.tukinet.fi 

www.turvakoti.net 

www.vaestoliitto.net 

www.tampere.fi/lahisuhdevakivalta

Neuvontaa ja keskustelupalstoja netissä: 

Päivi Viitanen-Marchegiano16.2.2018



Yhteenvetoa 11/2017 (päivitetään jatkuvasti…)
Palvelun nimi Palvelun 

tuottaja

Kohde/ kuvaus Mitä erityistä? Mitä puuttuu/ tarvitaan lisää?

AKAA

AVI –

yhdyshenkilö

koordinaattori

na 

väkivaltatyön 

kysymyksissä

Kunta Ei kirjallista ohjetta,

mutta selkeä toimintaohje niin lapsiin kuin vanhempaan kohdistuvissa 

väkivaltatilanteissa.

Kaikissa tilanteissa lasten turvaaminen ensisijaista ja tarpeen mukaan 

kodin ulkopuolella. Lapsille henkisen avun ja tuen järjestäminen eri 

toimijoiden kautta.

IKAALINEN
Moniammatilli

nen tiimi

Kunta Ikaalisten neuvolassa toimii äitiys-lastenneuvolajatkumo.

Lasten kuntoutuksen suunnittelussa toimii moniammatillinen tiimi, 

johon kuuluvat neuvolan työntekijöiden lisäksi perheneuvonnan 

psykologi, puheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja 

varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettaja. 

Isien erityistarpeita varten on käytettävissä aikuisneuvonnan 

terveydenhoitaja ja siitä heitä ohjataan omalääkärille.

Perhesuunnitteluneuvolan toiminnassa pyritään huomioimaan 

seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisy. 

Neuvolan kautta järjestyy helposti käynti päihde- ja psykiatrisen 

sairaanhoitajan kanssa sekä ohjaamme asiakkaan tarvittaessa

mielenterveystoimistoon. Neuvola tekee yhteistyötä varsinkin 

sosiaalitoimen perhetyön kanssa.  

Ennaltaehkäisyn toteuttaminen perustuu hyvään yhteistyöhön ja 

tiedonvälitykseen sekä eri toimijoiden rautaiseen ammattitaitoon. 

Erityishuomioita kiinnitetään riskiryhmiin esim. pikkuvauvaperheet, 

päihteiden väärinkäyttäjät, psyykkisesti sairaat tai kuormittuneet, 

keinottomuutta kokevat vanhemmat ja lasten käytöshäiriöiset 

perheet. 

neuvolahenkilökunnalle 

poliisin järjestämä lyhyt 

koulutukseen sekä THL:n

neuvolapäivät, jossa 

väkivalta-asiaa on käsitelty

• Eri toimijoiden työtavan ymmärrystä lisää (esim. 

yhteiset työpajat, vierailut).

• Yhteistyö 3.sektorin kanssa

• Lapsiperheille riittävä tuki ja konkreettinen apu 

(esim. kotiapu)

• Riittävän usein koulutusta ja päivitettyä 

materiaalia 

• Palvelut pitää pysyä perheille matalan kynnyksen 

palveluna ja ennaltaehkäisevään työhön kannattaa 

satsata riittävästi resursseja. 

• Ammattitaitoisen henkilöstön tukeminen ja 

vakiinnuttaminen ovat tärkeitä tavoitteita. 

Jaksamisesta huolehtiminen ja työnohjaus myös 

kantavat hyvää hedelmää. Näiden asioiden 

eteenpäin vieminen työryhmän kautta koetaan 

tarpeellisena.  

• Tietoa maahanmuuttajaperheiden tai uusien 

perhemuotojen erityistarpeista väkivallan 

ennaltaehkäisyn osalta kaivataan.  

• Nuorille toivotaan edelleen kampanjointia 

väkivallan merkityksestä ja koulutusta normaalin 

sosiaalisen kanssakäymisen tukemiseksi, 

huomioiden seksuaalinen terveys.



KANGASALA

Pirkanmaan 

sovittelutoimisto

Aikuisten 

sosiaalipalvelut 

Maakunta

Kunta

Pirkanmaan sovittelutoimisto tuottaa 

sovittelupalveluja koko Pirkanmaan alueelle 

rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 

annetun lain (L1015/2005) mukaisesti.

Aikuisten sosiaalipalvelut sisältää 

aikuisasiakkaiden kanssa tehtävän kuntouttavan ja 

suunnitelmallisen sosiaalityön. Aikuissosiaalityön 

tavoitteena on tukea asiakkaiden sosiaalista 

hyvinvointia, toimintakykyä sekä omatoimista 

suoriutumista.

JUUPAJOKI

Palvelun nimi Palvelun 

tuottaja

Kohde/ kuvaus Mitä erityistä? Mitä puuttuu/ tarvitaan lisää?



LEMPÄÄLÄ

Lapsen kaltoinkohtelu

–toimintamalli 

Lempäälän kunta/ 

Perhetyön yksikkö

Hyvinvointikertomus ja 

turvalisuussuunnitelma

2017-2020

Lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma

2017-2020 

Lastensuojelun

päivitetty toimintaohje 

viranomaiskäyttöön

Pirkanmaan 

sovittelutoimiston 

palveluja on 

tarvittaessa ostettu

Lempäälän

kunta

Toimintamalli kaltoinkohdellun lapsen kanssa 

työskenteleville (perhe- ja sosiaalipalveluissa

v.2011).

Keskeiseksi painopisteeksi otettu mm 

Turvallisuus ja viihtyvyys; jonka alle asettuu 

toimintamallin ja koulutuksen järjestäminen 

kunnan eri toimi/palvelualueille. 

Tavoitteena ”Tunnistetaan lähisuhde- ja 

perheväkivalta ja puututaan siihen kaikissa 

lasten, nuorten ja perheiden palvelussa”.

Lapseen kohdistuvan pahoinpitelyn tai 

seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn asiassa.

Kun huoli lapseen 

kohdistuvasta 

kaltoinkohtelusta herää, 

niin viranomaiset 

ottavat asian esille; ja 

tekevät lasten kohdalla 

lastensuojeluilmoituk-

sen. Jos kyse 

pariskunnasta niin asian 

otetaan puheeksi esim. 

aikuissosiaalityössä/ 

perheneuvolassa. 

Asiakkaita ohjataan mm 

parisuhdepalveluihin; 

Setlementin palveluihin 

yms.

Marak- mallin koulutus alkaa v 2018.

Toimintaohjeet päivitetään; miten toimitaan jos 

työntekijä kohtaa perhe- ja lähisuhdeväkivalta.

MÄNTTÄ-VILPPULA

Palvelun nimi Palvelun 

tuottaja

Kohde/ kuvaus Mitä erityistä? Mitä puuttuu/ tarvitaan lisää?



NOKIA
Nokian kaupungin 

lähisuhdeväkivallan 

ehkäisyn ja 

puuttumisen 

toimintaohjelma 2014

Kunta Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön koordinointi ja kehittäminen: Työryhmän ehdotukset 2014 : 

1. Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintaohjelman 

mukaan toimitaan kaupungin kaikissa palvelukeskuksissa. 

2. Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake otetaan laajasti 

käyttöön kaikissa kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

3. Eri palvelukeskusten edustajat osallistuvat Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen ja Aluehallintoviraston järjestämään 

Avainkouluttajakoulutukseen. Koulutukseen osallistuneet 

toimivat jatkossa väkivaltatyön avainkouluttajina 

työyhteisöissään.

4. Kaupungin henkilöstöä koulutetaan tunnistamaan ja puuttumaan 

lähisuhdeväkivaltaan. Huolen puheeksi ottamisen koulutuksia 

aletaan järjestää säännöllisesti.

5. Monialaista yhteistyötä vahvistetaan sekä yksiköiden ja 

työntekijöiden välistä tiedonkulkua kehitetään. 

6. Lähisuhdeväkivallasta tiedottamista lisätään: toimipisteisiin 

jaetaan esitteitä ja kaupungin kotisivuilla tiedotetaan asiasta. 

7. Hyvinvointityöryhmä seuraa ja arvioi ehdotettujen toimenpiteiden 

toteutumista.

PARKANO-KIHNIÖ
Parkanon kaupungin 

hyvinvointikertomus 

2014 – 2016

Parkanon kaupungin 

nettisivut/

Lastensuojelu

Länsi- ja Sisä-

Suomen 

aluehallintovirasto 

1.1.2015 

Kunta

Kunta

Kolmostie

n terveys 

Oy

4.3.6. Perheristiriidat

Perheväkivaltaa on kaikki perheen sisällä tapahtuva, yhden 

perheenjäsenen toiseen kohdistama fyysinen, seksuaalinen tai 

psyykkinen väkivalta tai sen uhka.  Valtaosa perheväkivallasta on 

miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa. Se ei kuitenkaan ole ainoa 

väkivallan muoto. Vanhemmat voivat pahoinpidellä lapsiaan, naiset 

miehiään, lapset vanhempiaan tai sisaruksiaan, jolloin puhutaan 

lähisuhdeväkivallasta.

Vanhempi voi ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen, kun perheessä on 

vaikeuksia, vanhemmat ovat uupuneita tai vanhemmat ovat 

huolissaan lapsestaan ja tarvitsevat tukea perhetilanteensa 

selvittelyssä. Myös lapsi tai nuori voi itse olla yhteydessä, kun hän 

kokee turvattomuutta esimerkiksi vanhempien alkoholinkäytön, 

perheväkivallan tai muiden ristiriitojen vuoksi…

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaattorikirje: 

perusturvalautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tietoon 

saatetuiksi.

Parkanon kaupungin hyvinvointikertomus 2017-2020

Tavoite:

Ikäihmisten kokema väkivalta –lähi- ja perheväkivallan tunnistamisen 

ja työskentelyn koordinoinnin kehittäminen

• Ehkäisevän väkivaltatyön koordinaattori alk. 

1.6.2017

Palvelun nimi Palvelun 

tuottaja

Kohde/ kuvaus Mitä erityistä? Mitä puuttuu/ tarvitaan lisää?



PIRKKALA

PÄLKÄNE

SASTAMALA-PUNKALAIDUN

MARAK -

moniammatillinen 

riskinarviointi 

työryhmä

Kriisikeskus 

Tukitalo;

kriisiasunto 

lyhytaikaista 

asumista varten

Henkisen avun 

kriisiryhmä

MIESSAKIT
Seppo Laakso

050 511 7725

seppo.laakso(at)miess

akit.fi

Sosiaalipalve

luja tarjoava 

järjestö/ 

Suomen 

mielentervey

sseuran 

jäsenjärjestö

Sotesi

Sis. rikosuhripäivystys

Sastamalan kriisiryhmän jäsenet järjestävät 

psykologisia jälkipuintitilanteita tapahtumasta tiedon 

saatuaan.

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien 

yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten 

rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten 

kokonaisvaltaista hyvinvointia. Miessakit ry tekee 

työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa 

hyvinvointi vahvistuu miesten ja naisten 

erityislaaduista kumpuavan, sukupuolten välisen 

kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta.

Marak-työryhmä on 

Sastamalassa järjestänyt 

vuonna 2016-17 infoa 

keskittyen Marak-

työskentelyyn, mutta 

koulutuksissa korostettu 

puheeksiottamista.

Lähisuhdeväkivalta-

puuttumisen ja 

ennaltaehkäisyn malli 

ammattihenkilöstölle v.

2007. 

Suunnitelmaa lähdetään päivittämään 

todennäköisesti Marak-työryhmä 

lähtöisesti. Lisäksi lähisuhdeväkivalta 

tulee mahdollisesti osaksi Hyvinvointi ja 

turvallisuussuunnitelmaa. 

Palvelun nimi Palvelun 

tuottaja

Kohde/ kuvaus Mitä erityistä? Mitä puuttuu/ tarvitaan lisää?



TAMPERE JA ORIVESI

Lähisuhdeväkivaltatyö

n työpari

• Avainhenkilötoimi

nta

• Väkivaltakioski

RIKOSUHRIPÄIVYS

TYS (RIKU) 
Puh. 03 3141 8513 

sisasuomi@riku.fi 

Hatanpään valtatie 34 E, 4. 

krs

TOIMIJAVERKOSTO-

JA:

• Kaltoin kohdeltu 

lapsi

• Väkivaltatyön 

verkosto

• MARAK –työryhmä

• Kunniakulttuuriver

kosto

Tampereen Ankkuri 

(alle 18-vuotiaat RE:t)

Risu (erityisesti ART 

ja Kipuna)

Tampereen

kaupunki

Yhdistys

Sosiaalipäivystyksen yhteydessä toimiva 

moniammatillinen työpari kehittää Tampereen ja 

Oriveden lähisuhdeväkivaltatyötä sekä tarjoaa 

ammattilaisille koulutusta ja konsultaatiota. Työpari 

ottaa vastaan asiakkaita lyhyisiin palvelutarpeen

arviointeihin lähisuhdeväkivaltatilanteissa ja tarjoaa 

asiakkaille mm. kriisiapua ja palveluohjausta

tilanteesta selviytymisessä tukemiseen. Työmuotoja 

mm. asiakastyö, avainhenkilötoiminta, 

lähisuhdeväkivaltatyöhön liittyvät koulutukset, 

lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden neuvontapiste, 

verkostotyö mm. MARAK.

Auttaa ja tukee rikoksen (esim. väkivallan) uhreja, 

läheisiä ja todistajia selviytymään kokemuksestaan. 

Lisäksi RIKUsta saa tukea ja neuvoja rikosasian 

etenemiseen. Lisätietoja sivulla www.riku.fi. Katso 

myös Rikosuhripäivystyksen auttava puhelin, juristin 

puhelinneuvonta ja internetpalvelut kohdasta 

valtakunnalliset palvelut. 

Käsikirja kaltoin kohdellun lapsen kanssa

Työskenteleville.

Väkivaltatyön näkyväksi tekeminen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Tampereen 

moniammatillinen työryhmä toteuttavat yhteistyössä 

riskinarvioinnin menetelmä MARAKia. 

Koordinoi Didar

Suunnitteilla, ei vielä toiminnassa (poliisi, 

sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, 

erityisnuorisotyöntekijä: palvelutarpeen arviointi + 

jatkotapaamiset)

Kaupunki/ järjestöt ym.

11/ 2017 al. Väkivaltakioski 

Tampereen lapsiperheiden 

perhepalveluiden 

Perheiden- talolla; kioskin

vetäjinä 

lähisuhdeväkivaltatyön 

työpari

Avainhenkilötoimintaosaam

isen jalkauttaminen eri 

sote-yksiköihin. Yksiköiden 

toimintamallien luominen.

Toimintaohje 

viranomaiskäyttöön: Kun 

epäilet lapseen 

kohdistunutta pahoinpitelyä 

tai seksuaalista

hyväksikäyttöä (päivitetty 

10/2017)

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.

Palvelun nimi Palvelun 

tuottaja

Kohde/ kuvaus Mitä erityistä? Mitä puuttuu/ tarvitaan lisää?



TAMPERE JA ORIVESI

KRIISIKESKUS 

OSVIITTA
Ajanvaraus puh. 0400 734 793 

Ma–to 9–20 ja pe 9–17 

Sorinkatu 4 C, 2.krs, 33100 

Tampere osviitta@osviitta.fi, 

www.osviitta.fi 

Tampereen 

mielenterveysseura MIELI

Väkivaltaa kokeneiden 

(koulukiusatuksi tulleiden) 

ryhmä (kokoontuu

Osviitassa)

MARIA-AKATEMIA RY 
Pinninkatu 51,

Tampere Puh. 045 118 7811 

www.maria-akatemia.fi

Maria-akatemian Demeter

työ 

Maria Akatemian Keijun 

varjo –hanke

MIESSAKIT RY
Tampere

Pekka Huttunen

0500 794794

pekka.e.huttunen@miessakit.f

EROSTA ELOSSA

Kari Vilkko (Tampere)

vast. erotyöntekijä

044 751 1341

Suomen 

mielenterve

ysseura ry

Rekisteröity

yhdistys

Yhdistys

Osviitta on matalan kynnyksen auttamispaikka, jonne voi tulla 

keskustelemaan hankalissa elämäntilanteissa, joustavasti ja 

maksutta. Kriisiapua ja keskustelutukea antavat kriisityöntekijät sekä 

vapaaehtoiset tukihenkilöt. Osviittaan kannattaa varata aika, ettei 

joudu odottelemaan. 

Tukea ja apua naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä 

väkivaltaa. 

Demeter-työ tarjoaa apua naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät 

käyttävänsä henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Lisäksi tavoitteena on 

juurruttaa työssä saatua kokemusta ja asiantuntemusta osaksi 

yhteiskunnan rakenteita tarjoamalla palveluita ammattilaisille, jotka 

kohtaavat väkivallan kysymyksiä lähisuhteissa, perheissä, 

työyhteisöissä ja yhteiskunnassa

Tarkoituksena on ennaltaehkäistä nuorten naisten väkivaltaa, 

vahvistaa tunteiden tunnistamisen taitoja ja tukea kehittymistä 

aikuisuuteen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Espoon ja 

Tampereen Tyttöjen Talojen kanssa. Hankkeessa toteutetaan yksilö-

ja vertaisryhmätoimintaa alueellisesti sekä koulutus- ja valistustyötä 

valtakunnallisesti. Keijun varjo -hanke kohdistuu 15-28-vuotiaisiin 

nuoriin naisiin sekä nuorten naisten parissa työskenteleviin 

ammattilaisiin ja asiantuntijoihin.

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, 

yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta 

parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Miessakit ry 

tekee työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa hyvinvointi 

vahvistuu miesten ja naisten erityislaaduista kumpuavan, 

sukupuolten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta.

• tiedonkulun varmistaminen viranomaisten 

kesken, jotta kaikki väkivaltaa kokeneet 

tulevat palveluohjauksen ja tuen tarpeen 

piiriin

• palvelupolun katkeamattomuus

• turvakodin paikkojen vähäisyys

• Tampere-keskeisyys

• erityisryhmät kuten mm. maahanmuuttajat ja 

esimerkiksi ikäihmiset/kehitysvammaiset eivät 

juurikaan näy toisaalta palveluiden 

erityisosaamisen vaade

• tilastoinnin terävöittäminen ja 

yhtenäistäminen

• Tiedottaminen

• Työn jalkauttaminen osaksi peruspalveluiden 

toimintaa edellyttää resursseja ja koulutusta

• Digitaalisuuden hyödyntäminen

• Palveluketjut

Palvelun nimi Palvelun 

tuottaja

Kohde/ kuvaus Mitä erityistä? Mitä puuttuu/ tarvitaan lisää?

http://www.maria-akatemia.fi/


TAMPERE JA ORIVESI
SETLEMENTTI 

TAMPERE RY/ 

Perheväkivaltaklinikka
Ajanvaraus: ma ja ke klo 

12—13 Puh. 040 520 8255 

pvk@setlementtitampere.fi 

Hatanpään valtatie 34 E, 

Tampere 

SETLEMENTTI 

TAMPERE RY/ DIDAR 

Kunniaväkivaltatyö
www.didar.fi 

p. 045 141 1888 tai 050 407 

5445

didar@setlementtitampere.fi

Hatanpään valtatie 34 E 

4.krs, Tampere

SETLEMENTTI 

TAMPERE RY / VÄLITÄ! 

Seksuaaliväkivaltatyö
www.seksuaalivakivalta.fi

p. 045 279 8090

valita-

yksikko@setlementtitampere

.fi

Hatanpään valtatie 34 E 

4.krs, Tampere

Järjestö Perheväkivaltaklinikka antaa apua henkilöille, jotka ovat 

perheessä tapahtuvan väkivallan tekijänä ja/tai kohteena. Palvelu 

on asiakkaille maksutonta. Mahdollisuus hakea apua myös 

yhdessä parina. Myrskylyhty-ryhmä perheväkivaltaa kokeneille 

naisille. SuHa-ryhmä henkilöille, joilla on vaikeuksia hallita 

suuttumustaan. Tyrsky-ryhmä vanhemmille, jotka ovat kokeneet 

väkivaltaa oman lapsen/lapsenlapsen taholta. Konsultoi ja 

kouluttaa ammattilaisia, tapaa asiakkaita tarvittaessa yhdessä eri 

ammattilaisten kanssa.

DIDAR ennaltaehkäisee kunniaan liittyvää väkivaltaa 

kannustamalla maahanmuuttaja-yhteisöjä dialogiin kunniaan 

liittyvistä ilmiöistä sekä tarjoamalla kriisiapua yksilöille ja perheille 

kunniakäsityksistä johtuvissa konflikteissa. DIDAR järjestää eri 

kielisiä keskusteluryhmiä, toiminnallisia ryhmiä, dialogityöpajoja, 

kulttuurivalmennuksia ja leirejä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja 

maksuttomia. Konsultoi ja kouluttaa ammattilaisia, tapaa 

asiakkaita tarvittaessa yhdessä eri ammattilaisten kanssa.

Välitä! tarjoaa kriisiapua seksuaalisesta

väkivallasta aiheutuneisiin kriisitilanteisiin kokijoille, tekijöille/ 

potentiaalisille tekijöille ja heidän läheisilleen. Tukiryhmiä mm. 

lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneille naisille 

(Selviytyjät),

raiskauksen kokeneille naisille (CPT-ryhmä),

seksuaalista kaltoinkohtelua kokeneille (Voimavaraistavat 

viikonloppuryhmät) ja seksuaalista kaltoinkohtelua kokeneille 

miehille (Miehistä puhetta -keskusteluryhmä

verkkokriisikeskus Tukinetissä). Traumainfoja traumoja kokeneille 

ja läheisille. UusiSuunta –yksilökuntoutus seksuaalista väkivaltaa 

tehneille henkilöille. Avoimia chat-ryhmiä netissä. Konsultoi ja 

kouluttaa ammattilaisia, tapaa asiakkaita tarvittaessa yhdessä eri 

ammattilaisten kanssa.

Setlementti Tampere ry järjestämää 

ryhmätoimintaa mm.: 

• Suha; suuttumuksenhallintaryhmä 

naisille

• Myrskylyhty; vertaistukiryhmä 

perheväkivaltaa kokeneille naisille

• koulussa kiusatuksi tulleiden ryhmä

Palvelun nimi Palvelun 

tuottaja

Kohde/ kuvaus Mitä erityistä? Mitä puuttuu/ tarvitaan lisää?

http://www.seksuaalivakivalta.fi/


TAMPERE JA ORIVESI

PRO TUKIPISTE 

TAMPERE 
Puh. 040 940 1695 ja 03 

3454 2200 

tampere@pro-tukipiste.fi 

SUOMEN PUNAISEN 

RISTIN NUORTEN 

TURVATALO
Puh. 040 556 6661 

Hämeenkatu 22 C

TAMPEREEN 

EVANKELIS-

LUTERILAINEN 

SEURAKUNTA,

perheneuvonta
Puh. 040 804 8100 

perheneuvonta.tampere@evl

.fi Hämeenkatu 28, 4. krs

KRIS-Tampere ry
Puutarhakatu 14 2.kerros, 

33100 Tampere 

päivystyspuhelin (klo 7.00-

23.00)

050 4353 127

Järjestö

Järjestö

SRK

Yhdistys

MAKSUTON, nimetön, luottamuksellinen tukipalvelu 

sinulle, joka työskentelet tai olet työskennellyt 

kaupallisen seksin tai erotiikan parissa. Tarjoaa 

palvelua myös ulkopaikkakuntalaisille sekä

ulkomaalaisille. Avoimet ovet torstaisin klo 15.30–

19. Aleksis Kiven katu 10 E , 3. krs, summeria 

painamalla pääset sisään. Soita ja kysy! 

Arkisin 24 h/vrk Keskusteluapua nuorille ja 

vanhemmille. Kriisitilanteessa myös 

yöpymismahdollisuus. Suomen Punaisen Ristin 

Nuorten turvatalo sijaitsee Tampereella aivan 

keskustassa. Arkisin klo 8–16 tavoitat 

itsenäistymisen tuen työntekijät.

Päivystys maanantaista torstaihin klo 15–10 ja 

perjantaista sunnuntaihin klo 17–10 

www.nuortenturvatalo.fi 

Perheasiain neuvottelukeskuksesta voi hakea apua 

erityisesti parisuhteen ja perheen kysymyksiin. 

Keskustelut ovat luottamuksellisia ja aina kävijöille 

maksuttomia. Ajanvaraus: ma–pe klo 9–11, ma ja ke 

klo 13–15 

KRIS-Tampere on yhdistys, joka tähtää vankilasta 

vapautuvien ihmisten auttamiseksi päihde- ja 

vankilakierteestä takaisin yhteiskuntaan vertaistuen 

periaatteella. KRIS-Tampere ry perustettiin 2004. 

Yhdistys on poliittisista puolueista ja muista 

aatesuunnista riippumaton.

Palvelun nimi Palvelun 

tuottaja

Kohde/ kuvaus Mitä erityistä? Mitä puuttuu/ tarvitaan lisää?



TAMPERE JA ORIVESI

TAMPEREEN ENSI-

JA TURVAKOTI 
Puh. 0503099313/ (24 

h) Mutkakatu 38 B, 

33500 Tampere 

ensiturvakoti@tetuko.fi 

www.tetuko.fi

Perhekulma Puhuri
Suvantokatu 1 D 56

33100 Tampere

• Lapsityö 

050 3552629

lapsenaika@tetuko.fi

• Isä-/ vanhemmuustyö

050 3439432

isatyo@tetuko.fi

• Tapaamispaikka

050 5903136

tapaamispaikka@tetuko.fi

Annantupa
Keskisenkatu 6 A 36

33710 Tampere

050 4057946

annantupa@tetuko.fi

Hervantatupa
Pietilänkatu 8 A 27

33720 Tampere

050 4057946

hervantatupa@tetuko.fi

Linnainmaatupa
Piettasenkatu 41 B 25

33580 Tampere

050 4057948

linnainmaatupa@tetuko.fi

Järjestö Turvakoti on lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden 

henkilöiden kriisivaiheen turvapaikka, jossa tuetaan ja autetaan 

selviytymään vaikeassa elämäntilanteessa. Voit tulla mihin 

vuorokauden aikaan tahansa ilman ennakkoon sopimista ja maksutta. 

Annamme neuvontaa ja ohjausta kriisitilanteiden selvittämiseksi myös 

puhelimitse. 

Lapsityö

Tarjoaa apua perheväkivaltaa kohdanneille ja todistaneille lapsille. 

Lapsityössä työskentely on lasten tarpeista lähtevää ja kokemuksia 

puretaan lapsen ikätaso huomioiden.

Lapsi saa tilaa omille kokemuksilleen  sekä sanoja tapahtuneille 

asioille ja niihin liittyville tunteille. 

3-17 vuotiaiden yksilötyö

0-3 vuotiaiden vauva- ja vanhemmuustyön jakso

Isä-/vanhemmuustyö

Vastaa isän tai äidin hätään, kun perheen tilanne on kriisiytynyt ja 

toinen vanhemmista on mennyt lasten kanssa turvakotiin. Työntekijä 

on yhteydessä kotiin jääneeseen vanhempaan tai hän voi itse ottaa 

yhteyttä työntekijään.

Vanhemmuustyöstä saa keskusteluaikoja myös silloin, kun oma lapsi 

on lapsityön asiakkaana tai isä / äiti tapaa lastaan valvotusti 

tapaamispaikassa.

Tapaamispaikka

Mahdollistetaan lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman 

tapaaminen silloin, kun tapaamisten järjestäminen muutoin on vaikeaa 

tai mahdotonta. Tapaamispaikka on puolueeton paikka, jossa lapsen 

on turvallista tavata vanhempiaan joko valvotusti tai tuetusti tutussa 

ympäristössä vakituisten tapaamispaikkaohjaajien avulla. Myös lapsen 

valvottu vaihtaminen vanhemmalta toiselle on mahdollista.

Perhetuvat (Annantupa, Hervantatupa, Linnainmaatupa) ovat oman 

alueensa kohtaamispaikkoja kaikille lapsiperheille.  Siellä perheet 

voivat tavata ja tutustua toisiinsa sekä osallistua yhteisölliseen ja 

monipuoliseen toimintaan.  Työntekijöillä on lasten kanssa tehtävän 

väkivaltatyön koulutus, joten tupatoiminnassa toteutuu  perheväkivallan 

ennaltaehkäisy ja matalan kynnyksen väkivaltatyö.

LAPE –hanketukea maakunnallisiin stream

–koulutuksiin?

1. tunnista lähisuhdeväkivalta (kerran 

keväällä ja kerran syksyllä)

2. ota puheeksi lähisuhdeväkivalta 

(kerran keväällä ja kerran syksyllä)

Nämä koulutukset ovat avoimia kaikille. 

Voisiko Lape olla tässä yhteistyössä?

Verkostolla on pitkä kokemus koulutusten 

vetämisestä ja videoimalla nämä ja 

laittamalla nettiin, ne olisivat vielä 

laajemmin koko Pirkanmaan käytettävissä. 

Palvelun nimi Palvelun 

tuottaja

Kohde/ kuvaus Mitä erityistä? Mitä puuttuu/ tarvitaan lisää?

mailto:lapsenaika@tetuko.fi
mailto:isatyo@tetuko.fi
mailto:tapaamispaikka@tetuko.fi
mailto:annantupa@tetuko.fi
mailto:hervantatupa@tetuko.fi
mailto:linnainmaatupa@tetuko.fi


URJALA

Yhteistyöverkost

ot

Ehkäisevän 

väkivaltatyön

koordinaattori

Kunta • Puheeksi ottamisen koulutusta

VALKEAKOSKI

VESILAHTI

VIRRAT-RUOVESI

Palvelun nimi Palvelun 

tuottaja

Kohde/ kuvaus Mitä erityistä? Mitä puuttuu/ tarvitaan lisää?

alk. 1.1.2018 KUHMOINEN



YLÖJÄRVI

Ehkäisevät ja 

korjaavat 

hyvinvointipalvelut

Kriisityöryhmä

Sosiaalipalvelut 

(lapsiperhepalvelut,

lastensuojelu, 

aikuissosiaalityö)

Kaupunki / 

Perhekeskus + 

Intensiiviyksikkö 

Avekki + Perhetyö

Kaupunki

Kaupunki

Kaikissa palveluissa (mielenterveyskeskus, 

perheneuvola, nuorisotiimi, pikkulapsitiimi, 

perhetyö, perusterv.huollon

mielenterveyspalvelut) puheeksi ottaminen 

ensikäynneillä ja TLP-käyneillä sekä lomakkein 

(CORE-OM, Lähisuhdeväkivallan suodatin), 

myös henkinen väkivalta pyritään 

kartoittamaan, turvasuunnitelmien teko

Ohjaus Tampereella toimiviin 

asiantuntijayksiköihin (Ensi- ja turvakoti, 

RIKU, Perheväkivaltaklinikka, Maria 

Akatemia, Kriisikeskus Osviitta, Miessakit)

Kriisiapua kaupunkilaisille (debriefing) sekä 

hoitoon ohjaus kaupungin omiin palveluihin 

sekä Tampereella toimivien järjestöjen 

palveluihin (ks. yllä)

Yhteistyö Sosiaalipäivystyksen kanssa, 

puheeksi ottaminen kaikissa ja tilanteen 

kartoittaminen asiakkuuksissa, kaupungin omiin 

palveluihin ohjaamien / verkostoyhteistyö

Ohjaus Tampereelle toimivien järjestöjen 

palveuihin (ks. yllä).

Työntekijöillä paljon lisäkoulutuksia, 

mutta viime vuosina ei systemaattista, 

laajemmin työryhmille suunnattua 

väkivaltakoulutusta

Säännöllisen koulutus ja työnohjaus

Työntekijöillä paljon osaamista ja 

lisäkoulutuksia, viime vuosina ei 

yhteisiä koulutuksia (?)

- Suunniteltu ja myös kaikki peruspalvelut 

kattava koulutus työntekijöille. 

- Kaupungin hoitoketju väkivaltaa kokeneille / 

tekijöille (vrt. mielenterveystyön hoitoketju)

- Vastuuhenkilön/-työryhmän nimeäminen 

(tehtävinä em. hoitoketjun päivittäminen ja 

kehittäminen, koulutusten koordinointi, 

verkostotyö seutukunnallisesti)

Palvelun nimi Palvelun 

tuottaja

Kohde/ kuvaus Mitä erityistä? Mitä puuttuu/ tarvitaan lisää?



Linkkejä…



Linkkejä (uusimmat ensin…)

www.thl.fi/vakivalta

www.thl.fi/marak

https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen

THL/ Lomakkeet lähisuhde- ja perheväkivallan kirjaamiseen 

https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen

Henkilökohtainen turvasuunnitelma
Lomake häirinnän ja vainon kartoittamiseen
Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake
Pahoinpitely- ja kehokarttalomake (PAKE)
Raiskatun akuuttiapua -kansio (RAP-kansio)
Riskinarviointilomake (MARAK)
Väkivallan puheeksiottamisen muistilista

Brief Child Abuse Potential Inventory (B-CAP); http://www.afcbt.org/materials/Downloads/BCAP%2003-15-17.pdf

Kati Honkasen (THL) ja Esa Iivosen (MLL) –esitys 12.9.2017, Lapsivaikutusten arviointityöpaja. https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/09/Lapsivaikutusten-arviointi-
työpaja-120917.pdf

Piispa, Minna & October, Martta (2017) Vaikuttava työkalu toistuvaan parisuhdeväkivaltaan puuttumiseen Yhteiskuntapolitiikka 82 (2017):3, 304-
312.http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134851/YP1703_Piispa%26October.pdf?sequence=1

Eriksson E. & Arnkil T. (2012) Huoli puheeksi -opas varhaisista dialogeista. 8. painos. Stakes oppaita 60. Juvenes Print. Tampereen yliopistopaino oy. PDF-julkaisu. http://thl32-
kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/90845/URN_ISBN_978-951-33-1792-8.pdf?sequence=1 (11.12.2017)

Keisala S. 2016 (toim.) Virtuaalikirja. Väkivalta ja laiminlyönti kasvatuksessa; Tunnista, puutu, auta. Ensi- ja turvakotien liitto. Online-julkaisu.
https://virtuaalikirja.fi/ensijaturvakotienliitto/ (11.12.2017)

Paavilainen E. & Flinck A. (2015) Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hoitotyön tutkimussäätiö. PDF-julkaisu.
http://www.hotus.fi/system/files/SUOSITUS_lasten_kaltoinkohtelu.pdf (11.12.2017)

Mitä on kannustava kasvatus?
https://www.perheaikaa.fi/nettiluennot/lapsi-toiveissa/luento:3738/

Korvapuusteja ja kohtaamattomuutta; Mikä on lapsen kannalta kasvatuksessa haitallista?
https://www.perheaikaa.fi/nettiluennot/lapsi-perheessa/luento:2016/

Piispa, Minna ja Lappinen, Laura (2014) MARAK moniammatillista apua väkivallan uhrille. Arviointiraportti. Työpapereita 21. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116230/URN_ISBN_978-952-302-240-9.pdf?sequence=1
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http://www.thl.fi/vakivalta
http://www.thl.fi/marak
https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen#Henkilokohtainen turvasuunnitelma
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen#Lomake häirinnän ja vainon kartoittamiseen
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen#Väkivaltatapausten kartoituslomake
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen#PAKE
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen#RAP
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen#marak
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen#Puheeksi_ottamisen_muistilista
http://www.afcbt.org/materials/Downloads/BCAP 03-15-17.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/09/Lapsivaikutusten-arviointi-työpaja-120917.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/09/Lapsivaikutusten-arviointi-työpaja-120917.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201706277480
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134851/YP1703_Piispa&October.pdf?sequence=1
http://thl32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/90845/URN_ISBN_978-951-33-1792-8.pdf?sequence=1
https://virtuaalikirja.fi/ensijaturvakotienliitto/
http://www.hotus.fi/system/files/SUOSITUS_lasten_kaltoinkohtelu.pdf
https://www.perheaikaa.fi/nettiluennot/lapsi-toiveissa/luento:3738/
https://www.perheaikaa.fi/nettiluennot/lapsi-perheessa/luento:2016/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-240-9
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116230/URN_ISBN_978-952-302-240-9.pdf?sequence=1


Linkkejä
Välitä! –hankkeessa on rakennettu seksuaaliväkivaltaa kokeneen hoitoketju Pirkanmaalle. Työtä oli tekemässä yli 25-henkinen asiantuntijatyöryhmä, jossa oli edustajia muun 
muassa terveydenhuollosta, poliisista, sosiaalitoimesta ja kolmannelta sektorilta. Hoitoketjun tavoite: uhrit saavat apua aiempaa paremmin ja ammattilaisten työ selkiytyy.

Hoitoketju löytyy osoitteesta: http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/shp01191

Sinkkonen M ja Mäkelä J (toim.) 2017. LASTA –hanke/ Kokemuksia viranomaisten yhteistyön ja tietojenvaihdon koordinoinnista lapseen kohdistuneissa pahoinpitely-
tai seksuaalirikoksen epäilytilanteissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki. Raportti 2/2017. 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134582/URN_ISBN_978-952-302-850-0.pdf?sequence=1

LAPE muutosohjelma

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-

LAPE STM

http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

Pirkanmaan Lape-loppuraportti 

http://www.pirkanmaa.fi/wp-content/uploads/Loppuraportti_lape-1.pdf

Mistä Lapessa on kyse?

https://www.youtube.com/watch?v=yKYyKmEV-go

Pirkanmaa 2019 

http://www.pirkanmaa.fi/pirkanmaa2019/

Maakuntauudistus

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3412493/Fakta_Maakuntauudistus.pdf/26605023-8b66-43fd-bcfb-2615190ffb7a

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90893/THL_OPA019_2012web.pdf?sequence=1

Lape-työpajojen aineistot ja verkkotallenteet

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lape-tyopajat

Matalan kynnyksen palvelujen verkostoiminen - Perhekeskustoimintamalli. Suunnitelma kansallisen ja toimeenpanon tueksi (projektisuunnitelma. Sosiaali- ja terveysministeriö 
2017.

https://verkkojulkaisut.valtioneuvosto.fi/stm/zine/19/cover
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https://www.seksuaalivakivalta.fi/tietoa-meista/valita-hanke/yhteistyokumppanit/hankkeen-projektityoryhma/#token-171481
http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/shp01191
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134582/URN_ISBN_978-952-302-850-0.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut
http://www.pirkanmaa.fi/wp-content/uploads/Loppuraportti_lape-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yKYyKmEV-go
http://www.pirkanmaa.fi/pirkanmaa2019/
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3412493/Fakta_Maakuntauudistus.pdf/26605023-8b66-43fd-bcfb-2615190ffb7a
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90893/THL_OPA019_2012web.pdf?sequence=1
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lape-tyopajat
https://verkkojulkaisut.valtioneuvosto.fi/stm/zine/19/cover


Linkkejä
Vaikuta lasten ja perheiden palveluihin -kysely

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134652/TY%c3%962017_26_Ty%c3%b6pajaprosessit_1.6.17_web.pdf?sequence=3

Kontio M 2010. Moniammatillinen yhteistyö. Tukeva-hanke, Oulu.

http://oulu.ouka.fi/seutu/tukeva/Moniammatillinen-julkaisu.pdf

Hastrup A ym. 2016. Perhekeskus lasten ja perheiden palveluiden tarjoajana. Työpaperi 25/2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki. 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131203/URN_ISBN_978-952-302-696-4.pdf?sequence=1

Erityis- ja vaativan tason palvelujen työpajaprosessin raportit. Osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. Työpaperi 26/2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki. 
(Erityisesti osa 1, monitoimijainen arviointi.)

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134652/TY%c3%962017_26_Ty%c3%b6pajaprosessit_1.6.17_web.pdf?sequence=3

Petrelius P ym. (toim.) 2016. Lapsen elämäntilanteen ja tuen tarpeiden lapsikeskeinen, monitoimijainen arviointi. Tietoa lastensuojelun kehittämisen pohjaksi. Työpaperi 33/2016. 
THL, Helsinki. http://www.julkari.fi/handle/10024/131363

Hastrup A, Pelkonen M, Kekkonen M, Lindqvist U, Kahiluoto T, Tuominen M (2017) Johdatus maakunnalliseen perhekeskustoimintamallin kokonaisuuteen ja toimeenpanon tuki. 
Sosiaali- ja terveysministeriö/ Lape hankepäivät 29.-30.5.2017.  https://www.thl.fi/documents/605877/3375830/PEKE+yhteinen+osio.pdf/b10458ad-dfce-414f-b10a-
da132d4a065c

STM Julkari

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset TUNNISTA, TURVAA JA TOIMI

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114420/Julk_2008_9_perhevakivaltatyon_suosituk_verkko.pdf?sequence=1

Maakuntauudistus

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3412493/Mit%C3%A4+sote-uudistus+tarkoittaa+minulle_yleisesite_korjattu_15112016_web.pdf/18377d39-6a3d-450c-af8f-
f497d412f469

Maakuntauudistus

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/1892966/Faktalehti+_Sote-+ja+maakuntauudistus_9_2016.pdf/80978cc9-0c4b-432c-ab66-421f1933fca0

Maakuntauudistus

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/1892966/Faktalehti_Sote-muutos+tehd%C3%A4%C3%A4n+alueilla_9_2016.pdf/91e0f742-b13d-4916-8710-1a0a79675c17

Palvelupakettikäsikirja

https://www.sitra.fi/julkaisut/Muut/Palvelupakettikasikirja.pdf
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http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134652/TY%c3%962017_26_Ty%c3%b6pajaprosessit_1.6.17_web.pdf?sequence=3
http://oulu.ouka.fi/seutu/tukeva/Moniammatillinen-julkaisu.pdf
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131203/URN_ISBN_978-952-302-696-4.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134652/TY%c3%962017_26_Ty%c3%b6pajaprosessit_1.6.17_web.pdf?sequence=3
http://www.julkari.fi/handle/10024/131363
https://www.thl.fi/documents/605877/3375830/PEKE+yhteinen+osio.pdf/b10458ad-dfce-414f-b10a-da132d4a065c
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114420/Julk_2008_9_perhevakivaltatyon_suosituk_verkko.pdf?sequence=1
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3412493/Mit%C3%A4+sote-uudistus+tarkoittaa+minulle_yleisesite_korjattu_15112016_web.pdf/18377d39-6a3d-450c-af8f-f497d412f469
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/1892966/Faktalehti+_Sote-+ja+maakuntauudistus_9_2016.pdf/80978cc9-0c4b-432c-ab66-421f1933fca0
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/1892966/Faktalehti_Sote-muutos+tehd%C3%A4%C3%A4n+alueilla_9_2016.pdf/91e0f742-b13d-4916-8710-1a0a79675c17
https://www.sitra.fi/julkaisut/Muut/Palvelupakettikasikirja.pdf
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