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Maistiasia ympäri Suomen
Väkivaltatyötä monin tavoin

• Tampereella POP UP -jalkautuva työ Koskikeskuksessa

• Turun Ensi- ja turvakoti tarjoaa apua väkivaltaan

Perhelinjan palvelubussissa, joka kiertää pienissä kunnissa

• Lahdessa on lapsityössä uusi työntekijä Loviisa –nukke, saa yhteyden lapsiin

• Digitaalisten välineiden kehittäminen lapsen turvaksi –hanke, appsit lapsille

apujen väliin ja perheille eron jälkeen

• Viola ry:n ARKI! -hankkeessa rakennetaan auttamisen mallia turvakodin 

jälkeiseen arkeen

• Ylisukupolvinen kaltoinkohtelu –

väkivallaton perintö 2017-2020 

- Turva10

- KIBB-ryhmä/perhetyöskentelymalli

- Kaltoinkohtelun katkaisu ensikotityössä 
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Yhteisiä asioita
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Istanbulin-sopimuksen rinnakkaisraportti on julkaistu yhteistyössä 

ETKL ja Naistenlinjan kanssa: 

https://ensijaturvakotienliitto.fi/wp-content/uploads/2018/05/Finland-NGO-Parallel-Report-of-the-

Istanbul-Convention-for-GREVIO.pdf?x52679

JÄRJESTÖT: NAISIIN KOHDISTUVAN 

LÄHISUHDEVÄKIVALLAN 

LOPETTAMISEKSI RESURSSIT 

SUOMESSA EDELLEEN 

RIITTÄMÄTTÖMIÄ

23.8.2018

https://ensijaturvakotienliitto.fi/wp-content/uploads/2018/05/Finland-NGO-Parallel-Report-of-the-Istanbul-Convention-for-GREVIO.pdf?x52679


4

Yhteisiä asioita
Kansallisen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelman tavoite-
ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2018-2025 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136205/URN_ISBN_978-952-343-082-
2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Toimenpidesuositukset, joiden yleistavoite: Jokaisella lapsella ja nuorella 

Suomessa on oikeus saada osakseen suojelua ja elää turvassa, ilman kuritusväkivaltaa.

1. Lapsen oikeudet

Toimenpide 1. Lapset ja nuoret saavat tietoa heidän oikeudestaan erityiseen suojeluun 
ja turvaan • varhaiskasvatus • neuvolapalvelut • koulut, oppilaitokset • nuorisotyö • 
järjestöt ja vapaaehtoistoimijat • seurakunta/kirkko • nuoriso- ja vapaa-ajantoimijat. 

2. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

3. Tietoa, apua ja tukea

Toimenpide 7. Jatketaan säännöllisiä tiedonkeruita kuritusväkivallasta ja henkisestä 

kaltoinkohtelusta kasvatuksessa ilmiönä ja ehkäisevästä työstä sekä lasten nuorten 
omista kokemuksista väkivallasta.

4. Koulutus: perheet, ammattilaiset ja opiskelijat

→ Hyödyntäkää rahoitushauissa!
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Tulevaa!

- Nordiska kvinnor mot våld 7.-9.9.2018 Suomessa, ETKL 
järjestää

Talking about gender perspective after #metoo
#NKMV2018

- Valoa ei väkivaltaa tapahtuma 25.11. OBS-verkoston 
järjestämänä, ETKL päävastuussa, teemana 

Seksuaalinen väkivalta parisuhteessa

- Kansainvälinen työkokous väkivallan tekijöiden kanssa 
työskentelyyn suunnitteilla keväälle 2019

- Trappan koulutus 2019! 10 paikkaa ETKL, 10 muille

- Väkivaltatyön auditointi 2019

- Väkivaltatyötä 40 vuotta, juhlintaa 2019!
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Maistiaisia asiakas-, kehittämis- ja tutkimustyöstä
• Maria-akatemian kolme eri työmuotoa: 

• Demeter (valtakunnallinen Avoin linja sekä toimipisteissä tapahtuva asiakastyö) 

• Naisenväkivalta.fi-hanke (chat, asiakastyö verkossa) sekä 

• Keijun varjo -hanke (chat ja asiakastyö 15-28-vuotiaille yhteistyössä Tyttöjen Talojen 

kanssa).

• Suurin osa Maria Akatemiaan yhteyttä ottavista naisista on pienten lasten äitejä. Moni 

asiakkaista kokee yhä jäävänsä palvelujärjestelmässä yksin vaikeiden tunteidensa 

kanssa.

• Ammattilaisille tarkoitettu Väkivalta on ehkäistävissä -koulutus on alkamassa 7.11.2018. 

Lisäksi Maria Akatemia tekee koulutuskiertueita maakunnissa (syksyllä 2018 Lahti ja 

Hämeenlinna).
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Avainhenkilöt
Väkivallan uhrien työntekijät

❑ Aikuissosiaalityö 

❑ Ikääntyneiden palvelut 

❑ Perhesosiaalityö 

❑ Perheneuvola 

❑ Ojamon perhetukikeskus 

❑ Terveyskeskus 

❑ Neuvola

❑ Lukio ja ammatilliset oppilaitokset

❑ Päihdeklinikka

❑ HUS aikuispsykiatrian pkl.

❑ Perheasiain neuvottelukeskus

❑ Nuorisokeskus

❑ Varhaiskasvatus

Move! väkivallan tekijätyöntekijät

❑ Päihdeklinikka

❑ Perheneuvola

❑ Nuorisokeskus

❑ Ojamon perhetukikeskus

❑ Perhesosiaalityö

Perheväkivaltaa kohdanneiden lasten kanssa 
työskentelevät Trappan- työntekijät

❑ Koulu

❑ Ojamon perhetukikeskus

❑ Perheneuvola

❑ Vammaispalvelut

❑ Nuorisokeskus
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Maistiaisia asiakas-, kehittämis- ja tutkimustyöstä
• Aggredi-toiminnan laajentumiseen on haettu rahoitusta Tampereelle (Tampereen Ensi-ja

Turvakodit) sekä Turkuun (Varsinais-Suomen Sininauha ry). Rahoituksen varmistuttua 

toiminta alkaa keväällä 2019.

• Myös Porin seudulla on kiinnostusta Aggredi-toiminnan aloittamisesta. Alustava aikataulu 

Porin Aggredi-toiminnan aloittamiseen on 2020.

• ”minkä kadulla voittaa, sen käräjillä häviää”

• Miessakit ry:n Väkivaltaa kokeneet miehet -hanke tarjoaa apua henkistä tai fyysistä 

väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, 

sähköpostilla, yksilötapaamisissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa.

• Hankkeessa kirjoitetaan tällä hetkellä auttamismallia viiden kerran yksilötyöskentelyyn 

ja kymmenen kerran ohjattuun vertaistukiryhmään. Hankkeen tuloksista järjestetään 

20.9. aamukahvitilaisuus.
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KYSYMYS

Lähisuhdeväkivallan SOVITTELUSTA

Mene selaimeen, kirjoita https://answergarden.ch/746170

Katso vastausvaihtoehto ja vastaa!

1. Kysymys: Kun lähisuhdeväkivaltaa sovitellaan, tärkeintä on 

huolehtia:

a) vapaaehtoisuudesta

b) riskiarvioinnista

c) turvasuunnitelmasta

d) jostain muusta (mistä?)
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KYSYMYS

Lähisuhdeväkivallan SOVITTELUSTA

11 23.8.2018



12

KYSYMYS

PARIEN KANSSA TEHTÄVÄ VÄKIVALTATYÖ
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Mene selaimeen, kirjoita https://answergarden.ch/746172

Katso vastausvaihtoehto ja vastaa!

2. Kysymys: Pariskuntien kanssa tehtävässä väkivaltatyöskentelyssä 

tärkein tehtäväni on: 

a) turvallisuus

b) uhrisensitiivisyys

c) yksilötapaamiset

d) sukupuolisensitiivisyys

e) jotain muuta (mitä?)
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KYSYMYS

PARIEN KANSSA TEHTÄVÄ VÄKIVALTATYÖ
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