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Valtakunnassa kaikki hyvin? 

Ajankohtaista väkivaltatyössä 

Joonas Peltonen 



Naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan torjunnan toimikunta 

• Toimikunta asetettu 
loppuvuodesta 2016, pysyvä elin 
(Art. 10) 

• Laatii vuoden 2017 aikana 
Istanbulin sopimuksen 
toimeenpanosuunnitelman (2018-
2021) 

• Puheenjohtajana STM:n 
kansliapäällikkö, jäsenet 
ministeriöistä ja laitoksista 

 

• Kesäkuussa järjestötyöpaja, jossa 
työstettiin sopimuksen 
toimeenpanon tarpeita 
suunnitelmaa varten 

• Toimikunta tulee asettamaan 
jaostoja joissa myös 
järjestöjäseniä 
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Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 

• Yksi hallituksen 26 
kärkihankkeesta 

• Väkivallan ehkäisyä, tunnistamista 
ja puheeksi ottamista kehitetään 
erityisesti perhekeskuksissa 

• Ohjelmassa levitetään toimivia 
malleja (LASTA, Ihmeelliset 
vuodet jne.) 
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Tukikeskus ja hoitoketju seksuaalista väkivaltaa kokeneille  

  

• Tukikeskus Istanbulin 
sopimuksen edellyttämä palvelu 
(Art. 25) 

• 1. keskus avattu HUS:n 
Naistenklinikalla (05/2017) 

• Lääkäri, kätilö, psykologi, 
sosiaalityöntekijä 

• Asiakkaita ollut noin 1 päivässä 

• Tarkoitus levittää muihin suuriin 
kaupunkeihin 

 

 

• Hoitoketju valmiina (tai 
valmistumassa) 11 alueella 

• Valmiit/valmistumassa Tre, Tku, 
Rovaniemi, Jyväskylä, Hki, Oulu, 
Kuopio, Kajaani, Joensuu, 
EKSOTE, Lahti 

• 2019 mennessä kaikilla alueilla 
(maakunnat /shp:t) 
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Turvakodit 
• THL järjestää järjestöt ja kunnat 

tuottavat 

• Turvakotipaikkoja 143 (muutos 
vuodesta 2016 +25) 

• Asiakkaita 2016 3 535 (muutos + 
16%) 

• Jakson ka. kesto noin 2 vko 

• Haku auki uusille turvakodeille: 
www.thl.fi/turvakotipalvelut  
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http://www.thl.fi/turvakotipalvelut


Nollalinja 

• THL:n järjestämisvastuulla ja THL 
koordinoi toimintaa. Palveluntuottajana 
toimii Setlementti Tampere ry  

• Avattu 12/2016 

• Puheluita n.600/kk 

• Naisia 76 %, miehiä 15 % 
sukupuolesta ei tietoa 9 % 

• Soittajista uhri (74 %), läheinen (9 %), 
ei tietoa (8 %), muu (5 %), väkivallan 
tekijä (2 %), viranomainen (2 %) 

• Nollalinja.fi  

 

1.9.2017 Esityksen nimi / Tekijä 6 



EU-rahoitteinen hanke: EPRAS (Enhancing professional skills and raising awareness 
on domestic violence, violence against women and shelter services) 2017-2019 

• Tavoite: ammattilaisten (sote ja poliisi) tiedon ja 
osaamisen lisääminen lähisuhdeväkivallasta, naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta sekä turvakodeista 

• Toimenpide: Luodaan ilmainen verkkokoulutus 
ammattilaisille 

• Tavoite: lisätä tietoutta ja ymmärrystä ilmiötä 
kohtaan yleisesti väestön tasolla sekä lisätä 
turvakotipalvelujen tunnettavuutta.  

• Toimenpide: kansalaiskampanja turvakodeista  

 

 

 

 

 

• Tavoite: tutkitun tiedon tuottaminen 

• Toimenpide: arviointitutkimus (tutkimustoimintaa ja 
arviointia läpi koko projektin) 

 

 

 

 

 

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi, partnereina 
Jyväskylän yliopisto ja Poliisiammattikorkeakoulu 

• Liitännäiskumppaneina: Jyväskylän kaupunki, JIK-
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Kangasalan kunta, Nokian 
kaupunki, Perusturvaliikelaitos Saarikka, Tampereen 
kaupunki, Vaasan kaupunki, Äänekosken kaupunki, Keski-
Suomen ensi- ja turvakoti ry, Tampereen ensi- ja turvakoti ry, 
Vaasan ensi- ja turvakoti ry, Poliisihallitus ja Kuntaliitto 
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Kiitos! 
 

 

Joonas Peltonen 

Erityisasiantuntija, YTM 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Turvakotipalvelut 

joonas.peltonen@thl.fi 
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