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Mikä IMPRODOVA on?
• Etulinjan toimijoiden vaikuttavampi

puuttuminen lähisuhdeväkivaltaan

• EU-hanke (Horizon 2020) 5/2018-4/2022

• 16 partneria 8:sta EU-jäsenmaasta

29.08.2019 2



Tutkimusyhteistyö
– Koordinaattorit: 

• Saksa (Deutsche Hochschule der Polizei, Polizei Berlin, Westfälische 
Wilhelms-Universität Münster, European Research Services)

– Partnerit: 
• Suomi (THL, POLAMK)

• Itävalta (Vienna Centre for Societal Security, Bundesministerium für Inneres)

• Ranska (Centre National de la Recherche Scientifique, Centre de Recherche de l’Ecole 

des Officiers de la Gendarmerie Nationale)

• Unkari (University of Maribor, FORESEE Research Group)

• Portugali (Ministry of Internal Administration)

• Slovenia (Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia, Police)

• Skotlanti (Police of Scotland, University of Glasgow)
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IMPRODOVAn tulokulmat:
1) Tarkastella poliisin ja muiden                 

etulinjan toimijoiden puuttumista 
eri Euroopan maissa

2) Tarjota kattavan empiirisen                              
tutkimuksen pohjalta                             
kokonaisvaltaisia ratkaisuja erityisesti 
vaikutukseltaan merkittävään 
lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseksi
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IMPRODOVAn tavoitteita ovat…
• Politiikkasuosituksia, työkaluja ja yhteistyöhön perustuvia

koulutuksia eurooppalaisille poliisiorganisaatioille, sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisille

• Parantaa ja yhtenäistää instituutiotasolla reagoimista
vaikutuksiltaan vakavaan lähisuhdeväkivaltaan

• Luoda positiivisen palautteen kierre,

joka parantaa lähisuhdeväkivallan

raportointia poliisille, terveyden- ja

sosiaalihuollon työntekijöille ja 

kaikille, joita lähisuhdeväkivalta

koskettaa työssään
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Työpaketit
• Work Package 1: Contextualizing frontline response

– Mitä on olemassa?

• Kansainväliset velvoitteet ja politiikkaohjelmat

• Kansalliset politiikkaohjelmat, lait ja määräykset

• Riskinarviointityökalut, lähisuhdeväkivallan dokumentointi

• Koulutus (poliisi, sosiaalityö, terveydenhoito, lääketiede)

• Lähisuhdeväkivaltaa koskevat tilastoaineistot
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Työpaketit
• Work Package 2: Exploring frontline response

– Mitä on lähisuhdeväkivallan vastaisen työn arki?

– Poliisien sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten haastattelut

– Haastattelut kahdella eri paikkakunnalla keväällä 2019
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Havaintoja haastatteluista

- "Ei se sakko auta perhettä"

- "Usein riittää että niiden kanssa juttelee ja antaa ohjeita"

- "Kyllä välillä ihmettelee miten ihana sen toisen täytyy olla selvin 
päin että jaksaa ottaa turpiin koko ajan" 

- Epätietoisuus eri kulttuureista ja tavoista; ei työkaluja 
puhuttamiseen

- "Toivottomat tapaukset" – ei tietoa auttavista tahoista
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Havaintoja haastatteluista

• Henkilösidonnaisuuden ongelma

• Hyvien käytäntöjen ja osaamisen kertyminen osaksi 
organisaation muistia?

• Erikoistuminen lähisuhdeväkivaltatutkintaan tuottaa tulosta: 
uudenlaisten rikostyyppien tunnistaminen, kouluttautuminen, 
osaamisen kehittäminen, työkalujen kehittäminen, monialainen ja 
moniammatillinen yhteistyö
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Työpaketit

• Work Package 3: Integrating…developing...toolkits
– Annetaan suosituksia

– Kehitetään koulutusmalleja ja mallia riskiarviointityökalujen
yhteensovittamiseksi

– Alkanut elokuussa 2019
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Työpaketit
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Work Package 4: Assessing IMPRODOVA toolkits
Work Package 5: Dissemination
Work Package 6: Coordination and management



Mitä tutkimuksen haastatteluista  voidaan 
tähän mennessä oppia? Mikä toimii?

– Moniammatillisten yhteistyöverkostojen kehittäminen ja ylläpito 

– Myös Istanbulin sopimus velvoittaa viranomaisia ja järjestöjä yhteistyöhön

– Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen sekä jalkautuminen tärkeää –
lähisuhdeväkivalta on piilorikollisuutta poliisin silmin

– Poliisin sekä sosiaali- ja terveysalojen kouluttaminen yleisesti lähisuhdeväkivallasta 
sekä erityispiirteistä kuten kunniaväkivallasta ja sen puheeksi ottamisesta

– Pois henkilösidonnaisuudesta kohti organisoitua, johdettua työryhmätyöskentelyä

– Hyvien muodollisten työkalujen ja prosessien soveltaminen käytännössä mahdollista, 
jos toimijoilla riittävät kompetenssit (tieto, taito, asenne, motivaatio, tuki)
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Kiitos!
Tutkija Marianne Mela
Poliisiammattikorkeakoulu
marianne.mela@poliisi.fi
p. 0295 48 3296

Kuvat: pxhere
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