
 

 

Pirkanmaan LAPE Pippuri 2017–2018                       MUISTIO 

Ennaltaehkäisevän väkivaltatyön kehittäminen Pirkanmaalla -tapaaminen 

     
Aika  7.6.2018, klo 14-16 
Paikka  Tampereen virastotalo, rh 4 
Osallistujat Päivi Viitanen-Marchegiano, projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE (pj) 

Tiina Alakoski, nuorisopalvelupäällikkö, Nokia 
Salla-Maaria Alamäki, sosiaalityöntekijä, Nokia 
Maria Antikainen, projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE  
Tia Forsman, lapsityöntekijä, Tampereen ensi- ja turvakoti ry/Perhekulma 
Puhuri  
Tiia Heinäsuo, lapsiasiamies, Tampere 
Salla Heiskanen, palvelupäällikkö, Valkeakoski 
Satu Hintikka, yksikönjohtaja, Setlementti Tampere ry 
Tanja Honkanen, koulupsykologi, Parkano/Kihniö, Kolmostien terveys Oy 
Noora Kannisto, sairaanhoitaja, lähisuhdeväkivaltatyö Tampereen kaupunki 
Jaakko Kauppila, yliopettaja, psykologi, POLAMK 
Laura Keisanen, sosiaalityöntekijä, lähisuhdeväkivaltatyö, Tampereen kaupunki 
Emma Laine, ehkäisevän väkivaltatyön koordinaattori, Maria Akatemia 
Elina Liikanen, sosiaalityöntekijä, Ylöjärvi 
Mari McAlester, vastaava kriisityöntekijä, Setlementti Tampere ry 
Marko Rajamäki, toimintakeskusvastaava, KRIS-Tampere ry 
Rina Reini-Laaksonen, perhepalveluiden koordinaattori, Urjala 
Irina Remes, sosiaalityöntekijä, Tampereen ensi- ja turvakoti ry/ Hämeenkadun 
turvakoti 
Kaija Saari, osastonhoitaja, Mielipiste, Sastamala 
Sanna Sulkusalmi, neuvolalääkäri, Ikaalinen 
Sakari Tuominen, rikoskomisario, Sisä-Suomen poliisilaitos/Tampere 
Leena Uhtakari, perhetyön ohjaaja, KRIS-Tampere ry 
Sanna Ylistenniemi, sosiaalityöntekijä, Sastamala 

 Asia  Ehkäisevän väkivaltatyön kehittäminen Pirkanmaalla  

1 Tervetuloa! 
esittäytymiset ja 
kuulumiset 

 

Laura Keisanen, Tampereen lähisuhdeväkivaltatyö 
Laura Keisanen on aloittanut sosiaalityöntekijänä Tampereen 
lähisuhdeväkivaltatyön yksikössä sh Noora Kanniston työparina. Työparia työllistää 
tällä hetkellä mm. lisääntynyt asiakastyö. Myös Tampereen MARAK-työryhmässä 
on ollut paljon asiakkuuksia ja toiminnan maakunnallistamisen suunnittelu ei ole 
edennyt. ”Älä vaikene väkivallasta” -esite on päivitetty ja löytyy yksikön 
nettisivuilta  
https://www.tampere.fi/tiedostot/aa/5iy627Mbk/alavaikenevakivallasta.pdf sekä 
tämän muistion liitteenä (ks. liite alavaikenevakivallasta.pdf).  
 
Elina Liikanen, Ylöjärven perheneuvola 
Ylöjärven lasten lastenpsykiatrian kustannuksia on pyritty vähentämään hoitamalla 
lapsia ja perheitä kunnan omien palvelujen turvin. Mietityttää kuinka paljon 
todellisia säästöjä toimilla saadaan aikaiseksi… 
 
Marko Rajamäki, Kris Tampere ry 
Kris:n perhetyön ohjaaja Leena Uhtakari on täystyöllistetty mm. osallistuessaan 
asiakkaiden viranomaispalavereihin. Leenan läsnäolo palavereissa on helpottanut 

https://www.tampere.fi/tiedostot/aa/5iy627Mbk/alavaikenevakivallasta.pdf


 

 

asiakkaiden ja viranomaisten yhteistyötä. F-jalkapallojoukkueeseen ”Puiston pallo” 
saatiin kaksi pelaajatyttöä lisää ja joukkue on nyt täysilukuinen. 
 
Satu Hintikka, Setlementti Tampere ry 

Uuden Nalkalan Setlementtitalon avajaiset ovat onnistuneesti ohi; paljon 
vierailijoita tutustunut uusiin upeisiin tiloihin. Väkivaltayksikössä asiakkaita tällä 
hetkellä sopivasti; max. 2 viikon odotus palveluun pääsemiseksi. Uusi serikeskus 
perustetaan Turkuun v.2019; odotettiin tulevaksi Tampereelle, mutta toiminnan 
rahoitusjärjestelyt vievät aikaa.  

Syksyllä alkamassa uusia ryhmiä (ks. liitteet) mm. perheväkivaltaklinikan 
Myrskylyhty ja Suuttumuksen hallinta -ryhmät, Välitä! -ryhmät sekä Didarin ryhmät 
mm. Persian ja darin kielinen keskusteluryhmä miehille, kurdin ja darin kielinen 
keskusteluryhmä naisille sekä arabiankielinen keskusteluryhmä naisille. 
 
Tia Forsman, Tampereen ensi- ja turvakoti ry/Perhekulma Puhuri 
Yksikköön on saatu tarpeellinen vanhemmuustyöntekijälisäys; Mika 
terveydenhuollon puolelta! Puhurin avopalveluihin on tullut paljon asiakkuuksia 
myös naapurikunnista ja tapaamispaikka-palvelun asiakkuudet muuttuneet 
haastavimmiksi. 
 
Emma Laine, Maria Akatemia 
Pikapuoliin on tulossa ainutlaatuinen väitöstutkimus naisen väkivallasta sekä sen 
ryhmämuotoisesta hoitamisesta. Netissä toimivat verkkoryhmät naisille, jotka 
käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa, ovat saaneet kiitettävästi 
osallistujia. Maria Akatemian toiminnanjohtajan pestiin tullut runsaasti 
hakemuksia; uusi toiminnanjohtaja al. 1.9.2018.  
 
Salla Heiskanen, Valkeakoski 
Avoinna olleet sosiaalityöntekijän vakanssit on saatu täytettyä ja toivetta olisi vielä 
yhdelle uudelle vakanssille lastensuojelun puolelle, sillä lastensuojelun 
asiakkuuksien määrä on noussut. Ehkäisevää väkivaltatyön koulutusta on saatu 
Pirkanmaan LAPEn koordinaattorin Maria Antikaisen vetämänä ja kunnan oma 
lasten kaltoinkohtelun ohjeistus on työn alla. Perheneuvolan lastenpsykiatrin 
palvelu ”sulautetaan” lapsiperheiden sosiaalipalveluihin tavoitteena mm. 
painopisteen siirtäminen erityispalveluista yleispalveluihin. 
 

2 THL/ Miten 
perhekeskuksessa 
ehkäistään 
lähisuhdeväkivaltaa? 

 

Projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano esitteli THL:n päivitetyn 
viipperäkuvion ”Ehkäisee lähisuhdeväkivaltaa” osion ”Miten  
perhekeskuksessa ehkäistään lähisuhdeväkivaltaa?” (ks. liite Esitys_07062018.pdf). 
 
Keskusteltiin Pirkanmaan ehkäisevän väkivaltatyön nykytilanteesta suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin; todettiin että Pirkanmaan kehittämistyöryhmän sovitut ja 
toteutetut toimenpiteet ovat linjassa valtakunnan tavoitteiden kanssa mm. THL-
lähisuhdeväkivaltakyselykaavakkeiden sekä kaltoinkohtelun ohjeistuksen 
jakaminen kuntiin. 
 
Keskusteltiin myös, miten työntekijöitä voitaisiin velvoittaa ko. kaavakkeiden 
käyttöön ja ideoitiin mm. virastoihin ja terveyskeskuksiin jaettavista tarroista ja 
julisteista, joissa kerrotaan esim. ”Meillä uskalletaan kysyä väkivallasta”. 



 

 

 

 

Keskusteltiin myös siitä, mitä toimivia keinoja työntekijöillä ja toimijaverkostoilla 
on olemassa jo tiedossa oleviin kriisikohtiin puuttumiseen/ tuen tarjoamiseen 
esim. huostaanoton jälkiseurauksena nouseva vanhempien/ vanhemman 
aggressiopiikki? 

3 Ehkäisevän väkivaltatyön 
palvelupolut 

 

Käytiin läpi eri palvelupolkuja (Tampereen perhepalveluiden palveluohjaus, Nokian 
perhekeskus, Maria Akatatemian Demeter-asiakasprosessikuvaus ja Tampereen 
Kris:n prosessikuvaus.  

Tutustuttiin ”Asiakkaan prosessi asiakas- ja palveluohjauksessa” -
kaavioluonnokseen ja pohdittiin polutusta ehkäisevän väkivaltatyön näkökulmasta 
(ks. liite Esitys_07062018.pdf). 

Väkivalta-asiakkaan palvelupolun ja -prosessin tekoa jatketaan seuraavassa 
kehittämistyöryhmän tapaamisessa. Keskusteltiin toiveesta saada 
kehittämistyöryhmään mukaan kokemusasiakkaan näkökulmaa. 

4 Ajankohtaiset asiat/ 
koulutukset 

Projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano esitteli loppukevään ja tulevan 
syksyn suunnitellut koulutukset, päivitetty taulukko liitteenä (ks. Syksyn LAPE 
tilaisuudet.pdf). 
 

5 3.12.2018 Väkivallan 
ehkäisy kunnissa ja 
maakunnassa -
koulutuspäivä  

 

Projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano esitteli 3.12.2018 
koulutuspäivän alustavaa suunnitelmaa; aamupäivä valtakunnallisten asioiden 
parissa: THL/ Martta October kertoo väkivaltatyön ajankohtaisia kuulumisia sekä 
MARAK-mallin maakunnallistamisesta ja THL/ Elisa Niklander kertoo EPRAS-
verkkokoulutuksesta yhdessä Tampereen lähisuhdeväkivaltatyön Noora Kanniston 
kanssa, iltapäivällä Mari McAlester esittelee Setlementti Tampereen Kiusatut-
hanketta ja ? 
 
Lopullinen päivän ohjelma rakennetaan kesälomien jälkeen ja jatketaan 
seuraavalla 13.9. kehittämistyöryhmän tapaamisella. Ideoita voi lähettää 
projektikoordinaattorille. 
 

6 Syksyn tapaamiset 

 

to 13.9.2018, klo 8.30-11.00,  virastotalo, ryhmähuone 4 
pe 19.10.2018, klo 13.30 – 16.00 virastotalo, ryhmähuone 
ke & to 7.- 8.11.2018, loppuseminaari Tampere-talo 
ma 3.12.2018, Väkivallan ehkäisy kunnissa ja maakunnassa -koulutuspäivä, paikka 
selviää myöhemmin 
 

7 Seuraava tapaaminen Seuraava tapaaminen to 13.9.2018, klo 8.30-11.00, virastotalo, ryhmähuone 4. 

Aiheena mm. 3.12.2018 koulutuspäivän suunnittelua sekä asiakkaan prosessin/ 
palvelupolun jatkotyöskentely ajatuksella, että asiakas saa tarvitsemansa avun 
mahdollisimman varhain ja sujuvasti. 


