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Istanbulin sopimuksen 
toimeenpano

Suomessa

Kuntien näkökulma 

THL/ Martta October
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Istanbulin sopimus

Päivi Viitanen-Marchegiano

Esimerkkejä toimenpiteistä: palvelut

• STM/THL: Levitetään seksuaalirikosten uhreille 

tarkoitettu SERI-tukikeskus ensin Turkuun ja 

Tampereelle ja myöhemmin myös Kuopioon ja Ouluun

• STM/THL: Tuetaan MARAK-toimintamallin leviämistä

edelleen ja vakiinnutetaan se osaksi moniammatillista

väkivallan vastaista työtä
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Istanbulin sopimus

Päivi Viitanen-Marchegiano

Väkivallan ehkäisy kunnissa

• Strateginen suunnittelu kuntatasolla (Hyv.v. +turv.)

• Väkivallan varhainen tunnistaminen ja puheeksi otto 

(peruspalveluissa), kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

• Kasvatussuunnittelu (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää 

väkivallan ehkäisysuunnitelmia)

• Asennevaikuttaminen (kampanjat), nuorisotyö

• Tietojen kerääminen sekä hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelu 

(laajasti ymmärrettynä)

• Yhteys maakuntien – ja hyvinvointisuunnitteluun ja palvelujen 

kehittämiseen, kolmannen sektorin hyödyntäminen ja monialaiset 

työryhmät mm. MARAK

-> Koordinaatio!



Lomakkeet
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THL perheväkivallan ehkäisytyö

Päivi Viitanen-Marchegiano

Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tulee systemaattisesti kartoittaa lähisuhde- ja 

perheväkivallan riskiä. Vain harva uhri ottaa väkivaltakokemuksensa oma-aloitteisesti 

puheeksi. Siksi lähisuhde- ja perheväkivallan tunnistamiseksi väkivaltakokemuksista tulee 

kysyä suoraan.

Käytä haastattelun tukena ohjeistusta lähisuhdeväkivallasta kysymiseen ja uhrin 

kohtaamiseen. Täytä lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake, kun kartoitat 

esitietoja ja asiakkaan elämäntilannetta. Lue ohjeistus lomakkeen täyttämiseen.

KYSY KAIKILTA LÄHISUHDEVÄKIVALLASTA

Onko joku läheinen ollut joskus sinua kohtaan väkivaltainen?

Onko sillä vaikutusta elämääsi nyt?

Onko läheisissä ihmissuhteissasi tällä hetkellä väkivaltaa?

Lähisuhdeväkivallasta kysyminen ja uhrin kohtaaminen (2013) (pdf)

Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake (2013) (pdf)

Ohjeistus lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen täyttämiseen (2013) (pdf)

Domestic violence enquiry and assessment form (PDF)

https://thl.fi/documents/605877/747474/THL_uhri_A4.pdf
https://thl.fi/documents/732587/741077/THL_suodatin_kartoituslomake_A4.pdf
https://thl.fi/documents/605877/747474/THL_lahisuhdevakivallan_ohjeistus_A4.pdf
https://thl.fi/attachments/kasvunkumppanit/vakivalta/THL_lahisuhdevakivalta_lomake_ENG.pdf
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KKL -toimintaohje

Päivi Viitanen-Marchegiano



Palaute



1. Miten hyvin seuraavat asiat ovat toteutuneet Lape hankkeessa tähän asti?

Kysely muodostuu väittämistä ja kolmesta avoimesta kysymyksestä. Arvioi väittämät sen mukaan miten hyvin ne kohdallasi pitävät paikkansa. ei pidä ollenkaan paikkaansa

pitää harvoin paikkansapitää paikkansa jossakin määrin pitää melko paljon paikkansapitää täysin paikkansa

Ehkäisevä väkivaltatyö
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4,00

3,50

3,00

3,25

3,00

3,50

2,75

2,50

Pirkanmaan Lape-hankkeen tavoitteet ovat minulle selkeät

Hankkeen toiminta tukee tavoitteiden saavuttamista

Luomme hankkeessa yhteistä käsitystä asiakkuudesta ja…

Lape-hanke tukee verkostoyhteistyötä

Lape-hanke tukee asiakkaan osallisuutta

Organisaationi esimiehet ovat sitoutuneita hankkeeseen

Organisaationi toimialajohto on sitoutunut hankkeeseen

Kaikkia toimijoita kohdellaan tasavertaisesti

3. sektorin ja seurakuntien osaaminen ja palvelut on otettu…

Minulle on selvää, miten työryhmäni toiminta liittyy Lape-hankkeen…

Minulle on selvää miten työryhmäni toiminta liittyy kunnassani…

Työryhmän toiminta tukee tavoitteiden saavuttamista

Työryhmässä on selkeästi sovittu tarvittavat toimenpiteet, vastuut ja…

Työryhmään on onnistuttu kytkemään olennaiset sidosryhmät

Työryhmän tavoitteet ovat minulle selkeät

Minulla on selkeä kuva toiminnastani ja tehtävistäni työryhmässä

1 2 3 4 5

Keskiarvo



1. Miten hyvin seuraavat asiat ovat toteutuneet Lape hankkeessa tähän asti?

Ehkäisevä väkivaltatyö

Kysymys Keskiarvo N

Pirkanmaan Lape-hankkeen tavoitteet ovat 

minulle selkeät

3,50 4

Hankkeen toiminta tukee tavoitteiden 

saavuttamista

3,50 4

Luomme hankkeessa yhteistä käsitystä 

asiakkuudesta ja palveluista muiden toimijoiden 

kanssa  

3,75 4

Lape-hanke tukee verkostoyhteistyötä 4,00 4

Lape-hanke tukee asiakkaan osallisuutta 2,75 4

Organisaationi esimiehet ovat sitoutuneita 

hankkeeseen 

2,50 4

Organisaationi toimialajohto on sitoutunut 

hankkeeseen 

2,75 4

Kaikkia toimijoita kohdellaan tasavertaisesti 3,67 3

3. sektorin ja seurakuntien osaaminen ja palvelut 

on otettu huomioon lasten ja perheiden 

palveluiden suunnittelun kokonaisuudessa

4,00 4

Minulle on selvää, miten työryhmäni toiminta liittyy 

Lape-hankkeen kokonaisuuteen Pirkanmaalla

3,50 4

Minulle on selvää miten työryhmäni toiminta liittyy 

kunnassani tapahtuvaan kehittämistoimintaan

3,00 4

Työryhmän toiminta tukee tavoitteiden 

saavuttamista

3,25 4

Työryhmässä on selkeästi sovittu tarvittavat 

toimenpiteet, vastuut ja aikataulut

3,00 4

Työryhmään on onnistuttu kytkemään olennaiset 

sidosryhmät

3,50 4

Työryhmän tavoitteet ovat minulle selkeät 2,75 4

Minulla on selkeä kuva toiminnastani ja 

tehtävistäni työryhmässä

2,50 4



2. Missä on onnistuttu?

Ehkäisevä väkivaltatyö

Väkivaltatyöhön liittyvät käytännöt on saatu koottua eri kunnista ja sen myötä tuli erittäin hyvin selville miten eriarvoisessa asemassa asukkaat 

ovat palveluiden suhteen. Kehittämisryhmässä on hyvä ilmapiiri ja aito yhdessä kehittämisen "meininki".

Työryhmässä on mukana laaja-alainen kattaus eri asiantuntijatahoja ja siten tietotaitoa työryhmässä riittää. Työryhmän puheenjohtaja 

valloittava persoona.

Kehittämisryhmän työn jalkauttamisessa ja yhteistyössä muiden kehittämisryhmien ja kunnissa käynnistyneiden pilottien kanssa olisi parannettavaa.

Työaika ja resurssit riittää vain työryhmään osallistumiseen, ei kehittämistyöhön omassa kunnassa. Omassa kunnassa yksinäinen asema tässä

kehittämistyössä. Ei johdon taholta esim. määritelty työryhmää aihealueelle.

3. Missä olisi parannettavan varaa?

4. Avoimet kommentit

Omalta osaltani työpanokseni työryhmässä on riittänyt vain työryhmän kokouksiin osallistumiseen mahdollisuuksien mukaan sekä lähetettävään 

materiaaliin tutustumiseen. Kehittämistyötä omassa kunnassa en nykyisellä työnkuvallani ehdi missään nimessä aloittaa ja tehdä. Aihealue 

työryhmällä todella tärkeä.

Missä on onnistuttu? 
Missä on parantamisen varaa? 
Ryhmän kolme seuraavaa tärkeintä tehtävää? 

5. Vastattavaksi:



Muut asiat.
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Mitä on tehty/ mitä vielä tehdään…?

Päivi Viitanen-Marchegiano

Lasten kaltoinkohteluun puuttuminen –yhteistyö: toimintaohjeen jalkauttaminen 

Pirkanmaan alueelle; uusintajakeluna 3/ 2018 -> onko käytössä? -kysely 6/ 2018 

THL- Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake; käytön tehostaminen 

kunnissa -> onko käytössä? -kysely 6/ 2018 

Väkivallan ehkäisyn huomiointi kuntastrategiassa (hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, 

toimenpiteet, vastuutahot) -> maininnat kuntien hyvinvointikertomuksiin/ 

strategioihin

”Kohti sovinnollista eroa” –koulutusrupeama Nokia, Kangasala, Lempäälä ja 

Tampere 15.5. klo 9-15, Metso (Tampereen koulutukseen ovat kaikki tervetulleita)

Kuntakohtaiset ohjeistukset ja palveluiden polutukset erilaisiin tilanteisiin: mitä 

palveluita tarjolla missäkin vaiheessa 

Kunnan suunnittelutyön ja toiminnan yhteys maakunnan suunnitteluun ja 

toimintaan (tukivelvoite MK –>K), hyvinvointikoordinaattorien verkostoituminen

MARAK-mallin maakunnallistaminen (OT-keskukset?)

Yhteispilottina Tampereen yliopiston kanssa Brief-Cap –lomakkeen testaus ”Lasten 

kaltoinkohtelun riskintunnistaminen terveydenhuollossa. 

Riskinarviointityökalun käyttöönotto, moniammatillinen tuki ja koulutus –hanke 

(2016‒2018)”
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Seuraava tapaaminen

seuraava kehittämistyöryhmän tapaaminen 

keskiviikkona 9.5.2018 klo 8.30-11.00 Tampereen 

virastotalossa, Aleksis Kiven katu 14-16, 5.krs, 

ryhmähuone 4            

Päivi Viitanen-Marchegiano



Pirkanmaan LAPE/ 

projektikoordinaattorit

Maria Antikainen 

maria.antikainen@valkeakoski.fi

puh. 040 335 7688

Päivi Viitanen-Marchegiano

paivi.viitanen-

marchegiano@tampere.fi

puh. 040 639 7358

Ehkäisevän väkivaltatyön 
kehittäminen

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

