Pirkanmaan LAPE

Ehkäisevän väkivaltatyön
kehittäminen
Pirkanmaalla 7.6.2018

Esityslista

• Tervetuloa! ja kuulumiset
• Miten perhekeskuksessa ehkäistään
lähisuhdeväkivaltaa?
• Ehkäisevän väkivaltatyön palvelupolut
• Ajankohtaiset asiat/ koulutukset
• koulutuksen suunnittelu
• Syksyn tapaamiset

2

18.6.2018

Päivi Viitanen-Marchegiano

Miten
perhekeskuksessa ehkäistään
lähisuhdeväkivaltaa?
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Ehkäisee lähisuhdeväkivaltaa
Miksi

Perheen piirissä tai muussa lähisuhteessa tapahtuva
väkivalta koskettaa kaikkia, jotka elävät sen
vaikutuspiirissä.
Altistuminen vanhempien tai muiden perheenjäsenten
väliselle fyysiselle, seksuaaliselle tai henkiselle
väkivallalle ja hyväksikäytölle vaikuttaa vakavasti lapsiin.
Varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen avulla pystytään
vaikuttamaan väkivallan jatkumiseen ja ongelman
jatkumiseen ylisukupolvisesti
Mitä
Perhekeskuksen työntekijät tunnistavat väkivallan
lähisuhteissa ja se osataan ottaa puheeksi asiakkaan
kanssa.
Tarvittavat tukitoimenpiteet voivat olla moninaisia ja
vaihdella terveys- ja sosiaalipalvelujen välillä.
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Ehkäisee lähisuhdeväkivaltaa
Miten
Varmistetaan, että kaikki työntekijät tuntevat
toimintakäytännöt ja toimivat niiden mukaisesti lapsen
kaltoinkohtelu- tai lähisuhdeväkivaltatilanteissa.
Varmistetaan työntekijöiden osaaminen kaltoinkohtelun ja
lähisuhdeväkivallan varhaisessa tunnistamisessa, puheeksi
ottamisessa ja niihin puuttumisessa.
Madalletaan perheiden kynnystä hakea apua kaikkina
vuorokauden aikoina.
Vanhemmuutta ja vanhempien jaksamista tuetaan
tarjoamalla tarvittavia palveluita, tukea ja tietoa lapsen
kasvua tukevista ja väkivallattomista kasvatustavoista
Lapsen ja perheen ympärille verkostoidaan heidän
tarvitsemansa palvelut
Perhekeskuksissa on luotu toimintamallit kaltoinkohtelun ja
lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen
sekä perheen tukemiseen.
Sähköisten palveluiden hyödyntäminen esim. itse
täytettävät lomakkeet ja suora ajanvaraus.
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Ehkäisevän väkivaltatyön
palvelupolku
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Palvelupolutusta…

”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
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Tampere/ Pyydä apua!-nappi/ Perhepalveluiden palveluohjaus
Esimerkki:
Asiakas ottaa yhteyttä Tampereen Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden/ perhepalveluiden Pyydä apua! –napin
kautta. Pyyntö ohjautuu postinumeron mukaisesti asiakkaan alueen palveluohjaajalle (Pyydä apua! –
lomakkeessa tunnistetietoina puhelin- ja postinumerot). Punaiset teksti kohtia, jotka vaativat työntekijältä
kouluttautumista ja/ tai jatkuvaa päivittämistä!
Asiakas
&
avun tarve;
Pyydä apua! nappi

Yhteydenotto
asiakkaaseen 3
arkipäivän
kuluessa

Puhelinkeskustelu;
- kohtaaminen kuuntelemalla
- kysyminen
- keskusteleminen
- ohjaus
- tarvittaessa/ toivottaessa
tapaamisen sopiminen
(asiakas päättää paikan)

Malttia! Lasten huomioiminen!
- työntekijällä tieto siitä, mitä kysytään, miten kysytään ja
mitä pitää kysyä lisää…
- aktiivinen kuuntelu & kannustus & motivointi
- työntekijällä tieto eri palveluista
- antaa oikean palvelun yhteystiedot
- tarjoaa apuaan esim. ko. yksikköön alustavan
yhteydenoton tekemisellä

”Oma”
palveluohjaaja

Sovittu tapaaminen
- kohtaaminen
- työntekijällä tieto siitä, mitä kysytään, miten kysytään ja mitä
pitää kysyä lisää…
- tarvittaessa apuna lomakkeet esim. THL-henkilökohtainen
turvasuunnitelma, MARAK-riskinarviointisuunnitelma
- huomioi lapset!
- työntekijällä tieto eri palveluista
- asiakkaan kanssa yhteydenotto oikean palvelun äärelle
- asiakkaan saattaminen ja rinnalla kulkeminen, kunnes
avun saanti varmistunut
- asiakkaalle lupa ottaa tarvittaessa yhteyttä uudelleen
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Tarvittaessa uusi
tapaaminen

Poliisi
Lastensuojelun päivystys
Lapsiperheiden
sosiaalityö
Setlementti Tampere ry
Väkivaltaklinikka
Vertaisryhmät
ym.

Oikean &
oikeaaikaisen
avun
saanut
Asiakas

Nokia/ Perhekeskus
Asiakas ottaa itse yhteyttä perhekeskukseen puhelimitse/sähköpostilla tai lähete saapuu verkostosta.
Lähete käsitellään tiimissä ja työntekijä/-t valitaan, tai sitten työntekijä vastaa suoraan asiakkaan
pyyntöön varaamalla kalenteristaan ajan, jos se on työtilanteessa mahdollista. Lisäksi työntekijä arvioi jo
tässä yhteydenotossa asian vakavuuden; ohjataan soittamaan poliisit, hakeutumaan turvataloon,
lääkäriin, selvitetään onko lapsia ja näiden tilanne, tehdään lastensuojeluilmoitus tarvittaessa.

Tapaaminen asiakkaan kanssa joko yksin
tai verkostolla (esim. lastensuojelu).
Tilanteen tarkempi kartoitus ja
kohtaaminen/ keskustelutuki.
Turvasuunnitelman teko. Tarvittaessa
ohjaus ja yhteydenotto muihin palveluihin.

Asiakkaan yhteydenotto,
puhelimessa kohtaaminen,
ohjaus, ajan varaaminen tai
tiimiin vienti, tarvittavat
yhteydenotot poliisiin ja
lastensuojeluun.

Marak

Mielenterveyskeskus
Setlementin
väkivaltaklinikka
Ensi- ja turvakoti
vertaistuki
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Jatkotyöskentely
asiakkaan
kanssa

traumatyö
käsittely

motivointi
väkivaltaisuuden
käsittely

Maria-Akatemia/ Demeter-asiakasprosessikuvaus
Huoli herää:
-ASIAKKAALLA ITSELLÄÄN-> löytää Maria Akatemian tiedot netistä/esitteestä/kuullut jostain -> ottaa itse yhteyttä soittamalla Avoimeen
linjaan tai chatin kautta
tai
-> ottaa puheeksi esim. neuvolassa, perhetyöntekijän kanssa, sosiaalitoimessa, työterveydessä tms. ->
työntekijä ohjaa ottamaan yhteyttä Maria Akatemiaan tai ottavat yhteyttä yhdessä tai työntekijä konsultoi Maria Akatemian työntekijää
-TYÖNTEKIJÄLLÄ -> ottaa puheeksi asiakkaan kanssa -> työntekijä ohjaa ottamaan yhteyttä Maria Akatemiaan tai ottavat yhteyttä
yhdessä tai työntekijä konsultoi Maria Akatemian työntekijää
Käynnistyy prosessi:

Avoimen linjan
puhelu

Demeter-työntekijän
ajanvarauspuhelu
AL:n soitosta
seuraavalla viikolla

Kartoittava
yksilökeskustelu
45 min.

Kartoittava
yksilökeskustelu
45 min.

Asiakas ohjautuu
Demeter-ryhmään

Demeterryhmäprosessi
15 x 2h min.

Demeterseurantaryhmä 3-6
kk:tta ryhmän
päättymisen jälkeen

Työskentely päättyy
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Kartoittava
yksilökeskustelu
75 min.

-> jatkotyöskentelyn kartoitus sekä ohjaaminen
eteenpäin, jos ryhmä ei ole mahdollinen/pitkä
odotus ryhmään
HUOM! Lasten tilanteen sekä muun tarvittavan
tuen arviointi jokaisessa prosessin vaiheessa ja
tarvittaessa yhteydenotto sosiaalitoimeen!!
Jotta prosessi toteutuu, tarvitaan edelleen:
-Jatkuvaa näkyvyyttä ja tiedotusta Maria
Akatemian työstä sekä naisen väkivallasta, jotta
asiakas löytää tiedon helposti
-Lisää tiedottamista/kouluttamista/jalkautumista
verkostoihin, jotta naisia kohtaavilla työntekijöillä
riittävästi tietoa Maria Akatemian palveluista sekä
naisen väkivallasta ja sen tunnistamisesta ja
puheeksi ottamisesta sekä MA työntekijällä riittävä
tieto muista palveluista

KRIS- prosessikuvaus
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Asiakkaan prosessi asiakas- ja palveluohjauksessa
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Koulutuksia ym.

Aikatauluja
12.6. klo 18.00 ERO-näytelmä
MLL Tampereen osaston ja ravintola Alarannan tiloissa Näsilinnankatu 44-46. Näytelmä on
forumteatteria, johon yleisö otetaan mukaan. Esitys on kaikille teemasta kiinnostuneille.
Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista, kesto 1,5 tuntia.
13.6.2018 klo 12-15 Lapset puheeksi, verkostot suojaksi.
Lapset puheeksi -työn avausseminaari Tampereen yliopisto/ Linna.
Ilmoittautuminen https://urly.fi/UT2
30.-31.8. Valtakunnalliset LAPE-päivät Helsingissä
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3492996

7.9. Dialogisuuskoulutus
Tampereella lisätietoa tulossa osoitteeseen www.lapepirkanmaa.fi
12.9. klo 12.30-15.00 Sähköinen ajanvaraus ja sähköiset lomakkeet osana lasten ja
perheiden palveluita -koulutus. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset:
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15508/lomake.html
13.9. klo 12-16 Harrastus -kick off.
Monitoimitalo 13, Tampere. Maakunnallinen tapahtuma. Lisätietoa tulossa osoitteeseen
www.lapepirkanmaa.fi.
21.9. klo 12.30-15.00 Skype- ja VideoVisit -koulutus.
Paikka ilmoitetaan myöhemmin ilmoittautuneille. Koulutukseen mahtuu 20 osallistujaa.
Ilmoittautumiset: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16377/lomake.html
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Aikatauluja
26.9. klo 8.30-15.30 Johtamisen seminaari.
Tampereella, sote-palveluissa, sivistyspalveluissa, järjestöissä ja seurakunnilla
toimiville esimiehille, päälliköille ja johtajille. Tilaisuuden kutsu ja tarkempi ohjelma
ilmestyy myöhemmin.
5.10. Lasten ja nuorten mielenterveystyön seminaari lisätietoa on tulossa myöhemmin.
8.-9.10 Valtakunnalliset LAPE-päivät Tampereella
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3988838
26.10. Lastensuojelun yhteiskehittämispäivä - erityisen vaativien palveluiden asiakkuudet
ja OT-rakenteet. Tilaisuus järjestetään Tampereella. Tarkempi ohjelma ja kutsu tulevat
myöhemmin.
7.-8.11.2018 LAPE Pirkanmaan loppuseminaari Tampere-talo.
3.12.2018 Väkivallan ehkäisy kunnissa ja maakunnassa
Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevät työntekijät sekä lähiesimiehet, päälliköt
ja johtajat.
13.12. Monitoimijaisen arvioinnin maakunnallinen seminaari
Perhekeskusagenttien koulutus
TAMK:n järjestää 2-3 päivän kestävän koulutuksen syksyllä 2018.
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Syksy 2018

16

18.6.2018

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?

Sovitut kolme tärkeintä seuraavaa toimenpidettä (14.3.2018)

-

varmistetaan, että maakunnan kaikissa kunnissa on perustieto, miten toimia
lähisuhdeväkivaltatilanteissa: Suodatin- ja kartoituslomakkeen jalkauttaminen, KKLohjeistuksen jalkauttaminen

-

asiakkaan äänen vahvistaminen: LAPEn kokemusasiantuntijaryhmän hyödyntäminen,
kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen

-

varmistetaan, että oman organisaation strategiassa/ hyvinvointikertomuksessa on
jatkossa maininta lähisuhdeväkivaltatyöstä

17

18.6.2018

Ehkäisevän väkivaltatyön
kehittäminen

Pirkanmaan LAPE/
projektikoordinaattori
Päivi Viitanen-Marchegiano
paivi.viitanenmarchegiano@tampere.fi
puh. 040 639 7358

