Väkivallan ehkäisy kunnissa ja maakunnassa
-koulutus
3.12.2018, Metso
Projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano
Pirkanmaan LAPE
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Väkivallan ehkäisy kunnissa ja maakunnassa
8.30 - 9.00
9.00 - 9.45
9.45 - 10.15
10.15 -11.15
11.15 -12.15
12.15 -13.00
13.00 -13.45

13.45 -14.15
14.15 -14.45
14.45 -15.30

2

4.12.2018

Aamukahvi
Tervetuloa ja kuulumiset Pirkanmaan LAPE ehkäisevän
väkivaltatyön kehittämisestä,
Pirkanmaan LAPE, projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano
Vauva ei voi odottaa –pienet lapset ja väkivaltatyö,
Tampereen Ensi- ja turvakoti ry/ Puhuri, lapsityöntekijä Tia Forsman
Valtakunnalliset väkivaltatyön kuulumiset,
THL, kehittämispäällikkö, Martta October
R u o k a (omakustanteinen)
Luo luottamusta -Puutu väkivaltaan –verkkokoulutus (EPRAS),
THL, projektipäällikkö Elisa Niklander ja
Tampereen kaupunki, sairaanhoitaja Noora Kannisto
Lähisuhdeväkivalta erotilanteissa,
Pirkanmaan LAPE, projektikoordinaattori Marja Olli ja kokemusasiantuntija

Kahvi
Kiusaamiseen puuttuminen;
Malli tunne ja vuorovaikutustaidoista ja kiusaamisen ja häirinnän ehkäisystä,
Pirkanmaan LAPE, projektikoordinaattori Susanna Raivio
Kiusaaminen ilmiönä ja kiusaamisen hoito,
Setlementti Tampere ry, vastaava kriisityöntekijä Mari McAlester

Perhekeskustoiminta
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Perhekeskustoimintamallilla tarkoitetaan
lähipalvelujen kokonaisuutta, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut
hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävä sekä varhaisen
tuen ja hoidon palvelut.
uutta tapaa verkostoida nykyisin hajanaiset lasten ja perheiden palvelut ja
sovittaa ne yhteen synergiaetuja tuottavasti ja lapsi- ja perhelähtöisesti siten,
että jokainen lapsi ja perhe saisi tarvitsemansa tuen ja avun.
rakennetta maakuntien sote-palveluiden ja kuntien järjestämien palveluiden
sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminnan yhteensovittamiseksi soteuudistuksessa.
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Mitä
perhekeskus
tekee?
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Perhekeskusesite 2019

”Perhekeskus on palvelujen kokonaisuus,
joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia,
terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut.
Se verkostoi nyt erillään olevat palvelut siten, että jokainen lapsi ja perhe saa tarvitsemansa
tuen ja avun. Perhekeskus toimii lähipalveluperiaatteella. Monessa maakunnassa
perhekeskukset kehittävät palveluja myös nuorille.”
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Perhekeskuksen palveluverkosto
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Perhekeskus - aitoja kohtaamisia ja yhteistä tekemistä
Lapsi ja perhe
asiantuntijoina

Asiakas on
aina
oikealla ovella

Rajapinnoista
yhdyspintoja

Kohtaaminen
ja
puheeksiotto

Verkoston
kokoaminen
yhteistyöhön

Yksi lapsi
yhteinen
tilannekuva

Yhteinen
suunnitelma ja
yhteinen työskentely
perheen kanssa

Huomaa hyvä
lapsessa ja vanhemmassa
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Konkreettisia tekoja
yksin ja yhdessä

Kaikkien
yhteistyötahojen
tulisi puhaltaa
yhteen hiileen.

Lasten ja
nuorten ääntä
täytyy kuulla!
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Kuulumiset
Pirkanmaan LAPE
ehkäisevän väkivaltatyön
kehittämisestä
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Tavoitteet 1/2
Tavoite

Toiminta

Varmistetaan, että oman kunnan/
organisaation strategiassa/
hyvinvointikertomuksessa on jatkossa
maininta lähisuhdeväkivaltatyöstä

Pirkanmaan väkivaltapalveluiden kartoitus ja kuntakysely
-> tiedotus
-> Maakunnan LAPE-ryhmä -> kunnan LAPE-ryhmä -> nimetyt
väkivaltatyön koordinaattorit/ AVI-henkilöt

Varmistetaan, että maakunnan kaikissa
kunnissa on perustieto, miten toimia
lähisuhdeväkivaltatilanteissa
-> kunnan työntekijät
-> järjestötyöntekijät
-> seurakunnan työntekijät
-> liikeyritysten työntekijät

Luo luottamusta-Puutu väkivaltaan –verkkokoulutukset (EPRAS)
alk. keväällä 2019
Maakunnalliset/ kunnalliset väkivaltatyön koulutukset
-> tiivis yhteistyö kunta-järjestö-seurakunta-liikeyritys -akselilla
Päivitetyt toimintaohjeet; KKL-lasten kaltoinkohtelun toimintaohje/
käsikirjan päivittäminen
Lupa puhua väkivallasta –tarra ja juliste; THL:n Suodatin- ja
kartoituslomakkeen jalkauttaminen
Älä vaikene väkivallasta –esitteen päivittäminen maakunnalliseksi
yhteistyössä kehittämistyöryhmän kanssa
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Tavoitteet 2/2
Tavoite

Toiminta

Kuntaan on nimetty väkivaltatyön
koordinaattori/ väkivaltatyön avainhenkilöt
-> tiedottaminen
-> paikallisen palveluverkoston tunteminen

Virallisesti nimetty väkivaltatyön koordinaattori ->
Maakunnallinen/ perhekeskusalueellinen/ kunnallinen
väkivaltatyön koordinaattoreiden/ avainhenkilöiden verkosto
-> AVI verkostoi?
-> NAPE? Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelman
edellyttämä yhteensovittamiselin toimenpiteinään mm.
kartoittaa väkivaltapalvelut kunnassa, verkostoituminen sekä
koordinointi
-> Tampereella toimiva Väkivaltatyön Verkosto koordinoi
ja kutsuu mukaan kuntien väkivaltatyön koordinaattorit

MARAK-moniammatillinen
riskinarviointitoiminta maakunnalliseksi

1. vaihe: halukkaiden kuntien koulutus ja yhteistyö
2. vaihe: OT-keskukset?

Palvelujen saavutettavuus kaikille kaikkialla,
huomioiden myös erityiset riskiryhmät

Ohjeistukset ja polutukset erilaisiin tilanteisiin

Asiakkaan äänen vahvistaminen

Kokemusasiantuntijoita mukaan väkivaltatyön kehittämiseen

Tiedonkeruun ja tilastoinnin kehittäminen

Kuntien väkivaltatyön koordinaattorit
THL
Poliisi
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THL: Kunnilla on velvollisuus tehdä ehkäisevää väkivaltatyötä
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo/kunnilla
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.
SÄÄDÖKSET
Istanbulin sopimus (Finlex)
Sosiaalihuoltolaki (Finlex)
Rikoslaki (Finlex)
Laki lähestymiskiellosta (Finlex)
Lastensuojelulaki
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LOMAKKEET
Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake
Väkivallan kartoitus laajoissa terveystarkastuksissa
Henkilökohtainen turvasuunnitelma
MARAK-riskinarviointilomake ja lisätietoa toimintamallista
Pahoinpitely- ja kehonkarttalomake (PAKE)

Väkivallan ehkäisyn koordinaattori
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.
•
•
•

•

koordinaattorin tehtävä edellyttää usein lisätehtäviä oman perustyön lisäksi
kunnan on määriteltävä koordinaattorin tehtäväkuva ja työaika, jotta tehtävän hoitaminen on mahdollista
koordinaattori tulee nimetä virallisesti, esimerkiksi kunnanhallituksessa, jolloin päättäjät ja esimiehet
antavat tehtävää hoitavalle oikeutuksen, valtuutuksen ja resurssit tehtävän hoitamiseen; nimeämisessä
tulee ottaa huomioon henkilön oma kiinnostus väkivallan vastaiseen työhön
optimaalisinta olisi, jos koordinaattori toimisi suoraan keskushallinnon alaisuudessa, jolloin hänellä olisi
mahdollisuus vaikuttaa puolueettomasti eri hallinnonalojen toimijoihin
mikäli kunnassa tai kunnan toimialueella toimii hyvinvointityön ja terveyden edistämisen tai ehkäisevän
päihdetyön koordinaattori tai vastaava, näiden tulee toimia tasavertaisena tiiminä
koordinaattorin nimeämisestä tulee informoida työyhteisöä ja yhteistyökumppaneita

•

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125719/yhdyshenkilon_tehtavakuva_v3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

•

•
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Istanbulin sopimus ja NAPE
Istanbulin sopimus
Euroopan Neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja
torjumisesta
Voimassa Suomessa lain tasolla vuodesta 2015
Kattaa kaikki naisiin kohdistuvan väkivallan muodot; Suomessa sopimusta sovelletaan myös miehiin
ja poikiin, joihin kohdistuu perheväkivaltaa
Sopimus painottuu väkivallan ennaltaehkäisyyn, mutta se sisältää myös useita velvoitteita väkivallan
uhrien suojelemiseksi ja auttamiseksi sekä väkivallan tekijöiden saattamiseksi rikosoikeudelliseen
vastuuseen

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta
(NAPE)
vastaa Istanbulin sopimuksen toimeenpanon koordinoinnista
toimikunnassa on jäseniä eri valtionhallinnon aloilta ja mm. poliisista sekä järjestöt edustettuna; al. toiminnan
kesällä 2018
Toimenpiteiden yhteensovittaminen:
• STM, NAPE: Selvitetään, miten väkivallan vastaista verkostoa voitaisiin vahvistaa.
• NAPE: Seurataan uusia naisiin kohdistuvan väkivallan ilmiöitä, esimerkiksi uutta teknologiaa hyväksikäyttäen tai
digitaalisessa mediassa tapahtuvaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.
• NAPE: Laaditaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnalle viestintäsuunnitelma.
• NAPE: Toimeenpanosuunnitelman puolivälissä tarkastellaan mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita. −
Selvitetään, onko naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnalle mahdollista
tulevaisuudessa kohdentaa erillistä määrä
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MARAK-moniammatillinen riskinarviointi
MARAK -moniammatillisen riskinarviointimenetelmän
avulla pyritään auttamaan vakavaa parisuhdeväkivaltaa
kokeneita uhreja tai sen uhan alla eläviä henkilöitä
Moniammatillinen työ tuo ammattilaiselle uutta
näkemystä siitä, millä tavoin samaa työtä tekevät eri
alojen ammattilaiset sekä viranomaiset pystyvät
auttamaan väkivallan uhreja

Työskentely vähentää työmäärää, sillä päällekkäisten töiden
tekeminen vähenee ja tiedonvaihto ammattilaisten ja
viranomaisten välillä sujuu helpommin
Työskentelystä saadaan myös suoraa palautetta siitä, onko
väkivallan uhri saanut tarvitsemaansa apua ja riittävästi
tukea
MARAK- työskentelyyn sisältyy:
• 1. Asiakkaan kanssa tehtävä riskinarviointi (lomake)
• 2. MARAK- työryhmän laatima toimintasuunnitelma
Lisää tietoa MARAK-toimintamallista:
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/menetelmat/marak
MARAK-toimintamalli -video
MARAK-toimintamalli -video (YouTube)
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Päivi Viitanen-Marchegiano

Väkivalta
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Väkivalta - lähisuhdeväkivalta
Väkivallalla tarkoitetaan tekoa, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa teon kohteelle
ruumiillista, seksuaalista, henkistä tai taloudellista haittaa tai kärsimystä, mukaan
lukien tällaisilla teoilla uhkaaminen, pakottaminen tai mielivaltainen vapaudenriisto.
Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan niitä tapahtumia, joissa henkilö on väkivaltainen nykyistä
tai entistä kumppaniaan, lastaan tai puolisonsa lasta, vanhempaansa, muuta lähisukulaistaan
tai muuta läheistään kohtaan. Lähisuhdeväkivallan kokija on useimmiten nainen tai lapsi.
Väkivalta läheisissä ihmissuhteissa poikkeaa muusta väkivallasta sekä rikoksena, väkivallan
muotona että kokemuksena. Sen tapahtumapaikkana on usein oma koti ja tekijänä oma
kumppani tai ihminen, jonka kanssa yhteinen arkielämä jaetaan.
Lähisuhdeväkivaltaan liittyy paljon häpeää, syyllisyyttä ja vaikenemista, eikä sitä myöskään
aina mielletä samalla tavalla rikokseksi kuin esimerkiksi tuntemattoman tekemää väkivaltaa.

Väkivallan eri muodot
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Fyysinen väkivalta
Henkinen väkivalta
Seksuaalinen väkivalta
Taloudellinen väkivalta
Kaltoinkohtelu tai laiminlyönti
Kulttuurinen tai uskonnollinen väkivalta
Vaino

Parisuhdeväkivalta

Kuva: THL/ Martta October 5.11.2018
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Herkkyyttä
kuunnella.

Rohkeutta
kysyä.
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Tia Valden

Työkaluja
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Paras tapa ehkäistä väkivaltaa on puhua
väkivallasta!
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Työntekijän oma suhde turvallisuuteen ja väkivaltaan
Mitä sinulle tarkoittaa lähisuhteisiin liittyvä turvallisuus?
Millaisen opetuksen tai mallin olet saanut väkivallan käytöstä
lapsuuden perheessäsi?
Muistatko jonkun itseesi kohdistuneen väkivaltaisen teon? Mitkä
ovat päällimmäiset tuntosi tuosta tapahtumasta?
Muistatko tilannetta, jossa olisit ollut väkivaltainen toista ihmistä
kohtaan? Millainen tunne sinulla on nyt, kun ajattelet sitä
tilannetta?

23

4.12.2018

Tarvitsen
1. ymmärrystä ongelman vakavuudesta
• uhri, tekijä, lapset!
• syyt & seuraukset
• turvallisuus!
2. itsetuntemusta (oma arvo- & asennekeskustelu)
3. tietoa puolustusmekanismeista

• faktatietoa yleisesti sekä omien defenssieni tunnistamisesta
4. tietoa väkivallasta ilmiönä ja ongelmana
5. ymmärrystä motivoimiseen/ motivoitumiseen
6. jotakin tietoa päihteistäkin

7. päivitetyt toimintaohjeet & yhteystiedot
8. rohkeutta kysyä & etsiä lisää tietoa
9. aikaa tuplasti
10. työkaverin

11. työnohjaus
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Break the silence – speak the violence

Suunnittelu & toteutus
Pasi Immonen
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Väkivallasta kysyminen
Lähisuhdeväkivallasta kysytään systemaattisesti kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon
toimintayksiköissä osana asiakkaan/potilaan elämäntilanteen
kartoitusta ja huolellisia esitietoja.
Väkivallasta kysyminen tapahtuu suodatinkysymysten avulla
a) Suodatin- ja kartoituslomakkeen henkilötietokohdat täytetään kussakin toimintayksikössä soveltuvin osin.
b) Väkivallasta kysyminen tapahtuu aina asiakkaan/potilaan
kanssa kahden kesken.
c) Kerro, että lähisuhdeväkivalta vaikuttaa haitallisesti
asiakkaan/potilaan ja hänen lastensa hyvinvointiin, terveyteen ja
turvallisuuteen ja siksi asian kartoittaminen on osa huolellisten
esitietojen keräämistä ja asiakkaan/potilaan hyvää hoitoa ja
auttamista. Väkivallasta kysyminen ja väkivallan kartoitus tapahtuu
asiakkaan/potilaan ja työntekijän välisessä vuorovaikutuksessa,
jossa tärkein tehtäväsi on luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin
rakentaminen.
d) Väkivallasta kysyminen ei ole turvallista mahdollisen väkivallan
tekijän tai tekijälle läheisen henkilön, eikä toisten asiakkaiden/
potilaiden läsnä ollessa. Älä koskaan anna lomaketta
asiakkaan/potilaan itse täytettäväksi tai mukaan kotiin.

https://thl.fi/documents/732587/741077/THL_suodatin_kartoituslomake_A4.pdf
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KKL –Kaltoin kohdeltu lapsi –toimintaohje & käsikirja
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Perheen voinnin arvioinnintyöväline, BCAP

© Lasten kaltoinkohtelun riskin
arvioinnin hankkeen
(no. 201610044), tutkimus- ja
kehittämisryhmä
www.uta.fi/hes/tutkimus/tutkim
usryhmat/Hoitotiede/
lasten_kaltoinkohtelun_ehkaisy
.html

28

4.12.2018

•

Päivitetyt ja ajantasaiset väkivaltatyön palveluiden esitteet; yhteystiedot ym.
• Älä vaikene väkivallasta –esite
• https://www.tampere.fi/tiedostot/aa/5iy627Mbk/alavaikene_vakivallasta.pdf

•

THLn materiaalipankki
• https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-japerheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo

Apua väkivallan tekijöille
Väkivallan käytön lopettaminen on mahdollista. Tekijän on otettava vastuu omista teoistaan ja
käyttäytymisestään, sillä muutos ei koskaan ole väkivallan kohteena olleen henkilön vastuulla.
Tämä vaatii tekijältä motivaatiota pitkäkestoiseen prosessiin ja ammattiapuun.
Jussi-työ
Lyömätön linja
Miehen linja
Maria-Akatemia

29

4.12.2018

30

4.12.2018

https://thl.fi/documents/605877/747474/ota_vakivalta_puheeksi_kortti_fi.pdf

…kohdataan
yksilöinä,
taustoista
riippumatta.

…palveluita löytyy
läheltä.

…lupa puhua.

Nalleretki
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https://www.youtube.com/watch?v=KGJ6vCqb1kk
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Kiitos.
Pirkanmaan LAPE
Projektikoordinaattori/
ehkäisevän väkivaltatyön
kehittäminen
Päivi Viitanen-Marchegiano
Puh. 040 639 7358

paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi
www.lapepirkanmaa.fi

