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Turvallisuuden 
vahvistaminen ja 

ehkäisevä työ 

Varhainen 
puuttuminen 

(matalan 
kynnyksen 
palvelut) 

Akuutti- ja 
kriisityö 

Korjaava työ 

Systemaattinen kartoittaminen 

Turvataitokasvatus 

Turvallisuuden vahvistaminen 

Työtä turvallisuuden vahvistamiseksi on 

tärkeää tehdä erilaisissa tilanteissa  

ja kaikilla toiminnan tasoilla… 

 YHTEISTOIMINTA 

Riskien varhainen tunnistaminen 

Yhteisesiintyvyys - 4W 

Vakavan väkivallan riskin tunnistaminen 

Turvallisuuden vahvistaminen 
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Rakenteet kuntoon 
EHKÄISEVÄ 

TYÖ KUULUU 

KAIKILLE! 
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Työ voi olla kattavaa, vaikuttavaa ja 

kustannustehokasta vain, jos 

• Rakenteet ovat kunnossa 

• Viestintä perustuu tutkittuun tietoon 

• Riskikäyttö ja haitat tunnistetaan ja tukea tarjotaan 

varhaisessa vaiheessa 

• Työtä tehdään suunnitellusti ja laajassa yhteistyössä 

• Haittoja ehkäistään myös lähiyhteisöissä 

• Ammattilaiset osaavat työnsä riittävän hyvin 

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015 

EPT-toimintaohjelma 2015 
30.8.2017 SLeimio 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150523
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129494/STM_EPT-kansi_sisus_netti.pdf?sequence=3
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129494/STM_EPT-kansi_sisus_netti.pdf?sequence=3
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129494/STM_EPT-kansi_sisus_netti.pdf?sequence=3


Maakunta 
Maakunnallinen hyvinvoinnin 

ja terveyden edistämisen 
johtoryhmä 

SoTe 
Hyvinvointiyhtymän 

hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen johtoryhmä 

Kunnat 
Kuntien hyvinvointityöryhmät 

Työryhmän esitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteesta, 2017 

Päijät-Hämeen sote- ja maakuntauudistus 

Yhteiset teemat: 
Turvallisuus  

Yhteisöllisyys 

Toimintakyky 

 Liikkuminen 

Ravitsemus 

Toimeentulo 

Terveys 

Päihteettömyys 

Hyvinvoinnin ja 

terveyden 

edistämisen 

yhteistyöryhmä 
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Tavoitteet 
Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytoiminnassa keskitytään turvallisuusnäkökulman ja toiminnan 

rakenteiden vahvistamiseen, henkilöstön osaamisen tukemiseen, tilastoinnin ja tarpeita vastaavan 

palvelurakenteen kehittämiseen ja näkyväksi tekemiseen sekä viestintään.  

 

Seudulliset perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020 

ovat: 

 

1. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytoiminta toteutuu koordinoituna verkostoyhteistyönä 

2. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan palvelut muodostavat palvelurakenteen, jossa on saatavilla 

perus- ja erityistason palveluja, akuuttipalveluja sekä pidempikestoisia palveluja. 

3. Palveluiden toteutuminen ja hyvä laatu matalalla kynnyksellä ja peruspalveluiden 

periaatteella on turvattu. 

4. Tietoa ilmiön laajuudesta, tunnistamisesta ja jatkohoitoon ohjautumisesta sekä palveluiden 

riittävyydestä ja saatavuudesta on saatavilla asiakas- ja potilastietojärjestelmien kautta. 

5. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisystä ja palveluista on saatavilla helposti ja riittävästi 

tietoa. 

6. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy sisältyy kuntien hyvinvointistrategiaan, 

turvallisuussuunnitelmiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelmiin. 
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Päihdeongelma 
Mielenterveys-

ongelma 
Ongelmapelaaminen 

Perhe- ja 

lähisuhdeväkivalta 

•Ovat yleisiä •Ehkäistävissä 

•Aiheuttavat 
inhimillistä 
kärsimystä 

•Yhteis-
kunnallisesti 
kalliita 

Ehkäisevään 
työhön 

panostaminen 

Toimivat 
peruspalvelut 

Ovat yleisiä 
Yhteistyö 

Tunnistaminen 

Yhteiskunnalliset säästöt 

Inhimillisen kärsimyksen lieventäminen 

NELJÄN TUULEN KOKONAISUUS 

Raikas puhallus ehkäisevään työhön 

Kangas, Kuisma ja Mäyrä 2016 

 

PALVELUPALAPELISTÄ MONIVÄRIMAALAUKSEEN 

 Moniammatillisen toiminnan kehittämismahdollisuuksia neljän tuulen ilmiöiden kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen 

Ahvenainen 2017  
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https://theseus.fi/bitstream/handle/10024/116077/Mayra_Outi-Maaria.pdf?sequence=2
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/124973/Ahvenainen_Janette.pdf?sequence=1
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Ehkäisevän 
mielenterveys- ja 

päihdetyön 
seutukoordinaatioryhmä 

Perhe- ja 
lähisuhdeväkivallan ehkäisyn 

seutukoordinaatioryhmä 

Ongelmapelaamisen ja 
pelihaittojen ehkäisyn 
seutukoordinaatioryhmä 
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Tavoitteena turvallisuus: Perhe- ja 

lähisuhdeväkivallan ehkäisyn 

toimintasuunnitelma 2017-2020 

Arki terveeksi – mieli hyväksi: 

Toimintasuunnitelma 2017-2020 

Toimintasuunnitelma 2017-2020 
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Koordinaatio 

Korjaava työ 

Neljä tuulta 

Ennaltaehkäisevä 
työ 

Edistävä työ: 

Mahdollisuuksien 

luominen 

Matalan kynnyksen 

palvelut: 

Riskitekijöiden ja 

haittojen ehkäisy  

Akuutti- ja kriisiapu Korjaavat palvelut  

Ei huolta Pieni huoli Tuntuva ja suuri huoli 

E H K Ä I S E V Ä  T Y Ö  

Ehkäisevä 
päihdetyö 

Edistävä 
mielenterveystyö 

Pelihaittojen 
ehkäisy 

Perhe- ja 
lähisuhdeväkivallan 

ehkäisy 
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YHTEISET RAJAPINNAT: tunnistamisen, puheeksioton ja palveluiden järjestämisen haasteet 

0,35 € / asukas / vuosi 

Budjetti 2017: n. 74 500 € 

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso 
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”Työtä turvallisuuden edistämiseksi on tärkeää tehdä  

koko ajan kaikissa palveluissa ja kaikkien toimesta.  

 

Se on samanaikaisesti sosiaalista turvallisuutta 

tuottavien tekijöiden ylläpitoa ja niistä huolehtimista 

sekä  

ilmitulleisiin väkivaltatilanteisiin puuttumista ja 

korjaavaa työtä.” 



SINUN KÄDENJÄLKESI? 

Susanna Leimio 
http://phehkaisevatyo.pbworks.com 

http://phturvallisuusverkosto.pbworks.com  

www.facebook.com/phehkaisevatyo 

susanna.leimio@phhyky.fi 

@SusannaLR 
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