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JOHDANTO
Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy perustuu lukuisiin
kansainvälisiin tai Euroopan unionissa hyväksyttyihin
sopimuksiin. Suomi on sitoutunut muun muassa
noudattamaan Euroopan neuvoston yleissopimusta naisiin
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja
torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus). Kansallinen lähisuhdeja perheväkivallan ehkäisytyö sisältyy Sisäministeriön
vuonna 2012 hyväksymään kolmanteen sisäisen
turvallisuuden ohjelmaan. Lähisuhde- ja perheväkivallan
ehkäisytyön tulee olla osa kuntien turvallisuusstrategiaa ja suunnittelua.
Kunnat ovat vastuussa ehkäisevän väkivaltatyön
suunnittelusta ja tarvittavien palveluiden järjestämisestä
väkivallan uhreille, tekijöille ja altistuneille. Väkivaltaan
puuttuminen kuuluu kaikille kunnan hallinnonaloille.
Tavoitteena on vahvistaa kunnassa kansalaistoimintaa ja eri
toimijoiden välistä yhteistyötä. Valtakunnallisesti kunnan
lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyä ohjaavat, seuraavat
ja arvioivat yhteistyössä Sosiaali- ja terveysmininisteriö
(STM), Terveyden hyvinvoinnin laitos (THL) ja
Aluehallintovirasto (AVI).

Pirkkalan yhteistoiminta-alueen lähisuhde- ja perheväkivallan
ehkäisyn toimintasuunnitelma perustuu sosiaali- ja
terveysministeriön ja aluehallintoviraston antamiin
ohjeistuksiin. Toimintasuunnitelmassa kuvataan väkivallan
yleisyys, keinot ja toimenpiteet lähisuhde- ja perheväkivallan
tunnistamiseksi ja puuttumiseksi eri hallinnonaloilla.
Lisäksi toimintasuunnitelmassa huomioidaan ammattilaisten
osaamisen turvaaminen sekä väkivallasta kärsivien palveluiden
järjestäminen.
Toimintasuunnitelman on laatinut poikkihallinnollinen
työryhmä, jossa on edustettuna kunnan terveyspalvelut,
ikäihmisten palvelut, sosiaalipalvelut, vammaispalvelut sekä
lasten ja nuorten tukipalvelut. Lähisuhde- ja perheväkivallan
toimintasuunnitelma täydentää Pirkkalan kunnan laajaa
hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa.
Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintaohjelma
päivitetään kerran valtuustokaudessa ja sen edellyttämät
kehittämistoimet ja resurssit sisältyvät kunnan toiminta- ja
taloussuunnitelmaan.

MITÄ LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLALLA
TARKOITETAAN?
Lähisuhde- ja perheväkivallalla tarkoitetaan perheissä tai
lähisuhteissa ilmenevää väkivaltaa. Väkivalta voi olla
luonteeltaan


FYYSISTÄ
esimerkiksi lyömistä, tönimistä, ravistelua



HENKISTÄ
esimerkiksi alistamista, nimittelyä, kontrollointia,
voimakasta mustasukkaisuutta, tavaroiden
hajottamista



SEKSUAALISTA
esimerkiksi raiskaus tai sen yritys, seksuaalista
halventamista



TALOUDELLISTA
esimerkiksi itsenäisen rahankäytön estämistä



KULTTUURISTA
esimerkiksi uskonnolliseen vakaumukseen
pakottamista

Väkivalta voi ilmetä parisuhteessa tai se voi kohdistua
lapsiin, ikääntyneisiin ja vammaisiin esimerkiksi
kaltoinkohteluna tai perustarpeiden tyydyttämättä
jättämisenä. Lapsen altistuminen perheenjäsenten väliselle
väkivallalle on yhtä haavoittavaa kuin väkivallan kohteena
oleminen.
Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy tarkoittaa kolmea
ehkäisyn tasoa, jotka ovat:




väkivallan ehkäiseminen ennen sen syntymistä
väkivallan riskitekijöiden tunnistaminen ja niihin
kohdistuvat toimet
väkivaltaa kokeneiden hoitoa ja asemaa
parantavat toimet

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy on koko kunnan
vastuulla. Poikkihallinnollinen yhteistyö on ehdottoman
tarpeellista.
(Sosiaali- ja terveysministeriö & Suomen Kuntaliitto 2008,
18-19.)

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN YLEISYYS

Viereisessä taulukossa on kuvattuna poliisin tietoon
tulleet perheväkivaltaan liittyvät kotihälytykset
lukumäärinä vuosina 2010−2018 Pirkkalassa,
Vesilahdella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla ja
Ylöjärvellä.
Suuri osa väkivaltatapahtumista ei kuitenkaan tule
poliisin tietoon. Lähisuhde- ja perheväkivalta on
todellisuudessa yleisempää verrattuna tilastoiden
antamiin tietoihin.

Poliisin
perheväkivaltaan
liittyvät
kotihälytykset
vuosina
2010−2018*
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pirkkala

48

59

72

76

75

70

61

63

59

Vesilahti

10

4

4

18

15

14

7

16

21

Kangasala

80

82

97

96

80

89

84

79

77

Lempäälä

79

61

49

47

56

63

66

68

76

Nokia

106

111

133

126

130

173

177

148

150

Ylöjärvi

107

87

99

86

82

106

113

117

135

*Kotihälytykset ovat lukumääriä

eivät ole vertailukelpoisia.

ja niitä ei ole suhteutettu väestömäärään. Kuntien väliset tilastotiedot

KOULULAISTEN KOKEMUKSIA LÄHISUHDE- JA
PERHEVÄKIVALLASTA PIRKKALASSA
THL:n kansallisella kouluterveyskyselyllä kerätään
laaja-alaisesti tietoa lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnista. Kysely sisältää kysymyksiä myös
häirinnän ja väkivallan kokemuksista. Viereisessä
taulukossa on kouluterveyskyselyn tuloksia
Pirkkalan osalta.
Seksuaalista väkivaltaa koskevat kysymykset
kuvaavat niiden nuorten osuutta (%), jotka kertovat
kokeneensa vuoden aikana seksuaalista väkivaltaa.
Henkistä väkivaltaa koskevat kysymykset kuvaavat
niiden nuorten osuutta (%), jotka kertovat
kokeneensa vuoden aikana vanhempiensa taholta
henkistä väkivaltaa, kuten murjottamista,
haukkumista, esineiden heittelyä tai lyömisellä
uhkaamista. Fyysistä väkivaltaa koskevat
kysymykset kuvaavat niiden nuorten osuutta (%),
jotka kertovat kokeneensa vuoden aikana
vanhempien taholta muun muassa tönimistä,
ravistelua, tukistamista tai lyömistä.
Kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely
2017

Perusopetuksen
4. ja 5. luokan
oppilaat

Perusopetuksen
8. ja 9. luokan
oppilaat

Lukion 1. ja 2.
vuoden
opiskelijat

Kokenut seksuaalista
väkivaltaa vuoden
aikana, %

1,2

8,8

5,6

Kokenut vanhempien
henkistä väkivaltaa
vuoden aikana, %

13,3

30,4

31,4

Kokenut vanhempien
fyysistä väkivaltaa
vuoden aikana, %

4,0

8,3

2,8

KOULULAISTEN KOKEMUKSIA LÄHISUHDE- JA
PERHEVÄKIVALLASTA VESILAHDESSA
THL:n kansallisella kouluterveyskyselyllä kerätään
laaja-alaisesti tietoa lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnista. Kysely sisältää kysymyksiä myös
häirinnän ja väkivallan kokemuksista. Viereisessä
taulukossa on kouluterveyskyselyn tuloksia
Vesilahden osalta.
Seksuaalista väkivaltaa koskevat kysymykset
kuvaavat niiden nuorten osuutta (%), jotka kertovat
kokeneensa vuoden aikana seksuaalista väkivaltaa.
Henkistä väkivaltaa koskevat kysymykset kuvaavat
niiden nuorten osuutta (%), jotka kertovat
kokeneensa vuoden aikana vanhempiensa taholta
henkistä väkivaltaa, kuten murjottamista,
haukkumista, esineiden heittelyä tai lyömisellä
uhkaamista. Fyysistä väkivaltaa koskevat
kysymykset kuvaavat niiden nuorten osuutta (%),
jotka kertovat kokeneensa vuoden aikana
vanhempien taholta muun muassa tönimistä,
ravistelua, tukistamista tai lyömistä.
Kouluterveyskysely

Perusopetuksen 4.
ja 5. luokan
oppilaat

Perusopetuksen 8.
ja 9. luokan
oppilaat

Kokenut seksuaalista väkivaltaa
vuoden aikana, %

-

3,9

Kokenut vanhempien henkistä
väkivaltaa vuoden aikana, %

16,9

25,8

Kokenut vanhempien fyysistä
väkivaltaa vuoden aikana, %

10,7

Kouluterveyskysely 2017

4,7
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LAPSET JA NUORET
Neuvolan ja kouluterveydenhuollon määräaikaisissa
terveystarkastuksissa tavataan lähes koko ikäluokka. Laajojen
terveystarkastusten yhteydessä pyritään kartoittamaan tuen
tarpeessa olevat perheet. Jos lapsesta havaitaan huolenpidon
puute, ohjataan perhe oikean tuen piiriin.
Turvataitoja käsitellään lasten ja nuorten kanssa
varhaiskasvatuksessa, kouluilla sekä lasten ja nuorten
tukipalveluissa. Turvataitokasvatus on laaja-alaista lapsen ja
nuoren kehityksen ja kasvun tukemista. Turvataitokasvatus
edistää myös lasten ja nuorten itsearvostusta ja itseluottamusta,
tunne- ja vuorovaikutustaitoja, hyviä ihmissuhteita sekä
kannustaa lapsia ja nuoria puhumaan vaikeista asioista.
Lasten ja nuorten tukipalveluissa mm. perheneuvola,
terveyskeskuspsykologit ja neuvolan perheohjaaja tarjoavat
keskusteluapua vanhemmuuteen sekä pari- ja perhesuhteiden
pulmatilanteisiin. Tukea tarjotaan, kun vanhemmat ovat
huolissaan lapsen kasvusta ja kehityksestä, tarvitsevat tukea
vanhemmuuteen tai parisuhteeseen.

Nuorisopsykiatrian työryhmässä tarjotaan tukea nuorten
mielenterveyteen. Erityisnuorisotyöntekijä, koulukuraattori,
koulupsykologi ja koulun psykiatrinen sairaanhoitaja järjestävät
keskustelu- ja tukikäyntejä. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten
hyvinvointia, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä
vuorovaikutussuhteita ennaltaehkäisevällä työotteella. Etsivä
nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa olevia nuoria
ja ohjata heidät sellaisen tuen piiriin, joilla edistetään heidän
kasvuaan ja itsenäistymistään.
Päihdesairaanhoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja kartoittavat
koko perheen tilannetta (puoliso, lapset, nuoret, läheiset)
asiakaskontakteissa, tarvittaessa ohjaavat eteenpäin ja ovat
yhteydessä esim. lapsiperheiden sosiaalityöhön. Ammattilaiset
tarjoavat apua ja tukea henkiseen jaksamiseen esimerkiksi
päihdeongelmien aiheuttamien haittojen vähentämiseen, joka
vaikuttaa usein myös koko perheen tilanteeseen.
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LAPSET JA NUORET

Sosiaalihuoltolain mukaan lapsilla, nuorilla ja heidän
perheillään on oikeus saada palvelutarpeensa selvitetyksi
hakemuksen, yhteydenoton sosiaalihuoltoon tuen tarpeen
arvioimiseksi tai lastensuojeluilmoituksen perusteella.
Palvelutarpeen arvioinneissa otetaan puheeksi lähisuhde- ja
perheväkivalta.
Väkivallan kokeminen on lapselle haitallista, vaikka se ei
kohdistuisikaan häneen itseensä. Sosiaalipalveluissa
tarjotaan tilanteissa ohjausta ja neuvontaa sekä
lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteitä kuten
perhetyötä ja perhekuntoutusta. Sosiaaliviranomaisten
velvollisuus on varmistaa lapsen turvallisuus akuutissa
tilanteessa kiireellisen sijoituksen avulla.
Viranomaisten velvollisuus on tehdä lastensuojeluilmoitus,
jos heille herää huoli lapsen tai nuoren kaltoinkohtelusta tai
muusta kotona tapahtuvasta perheväkivallasta.

Lisäksi viranomaisten velvollisuutena on tehdä ilmoitus
poliisille, mikäli on syytä epäillä, että lapseen on kohdistunut
seksuaalirikos tai henkeen ja terveyteen kohdistuvana
rikoksena rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty
enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta
(Lastensuojelulaki 25§ 417/2007). Tarvittaessa lapsi ohjataan
välittömästi lääkäriin.
Lastensuojeluilmoitus
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TYÖIKÄISET

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseksi on tärkeää ottaa
asia puheeksi asiakkaan tai ammattilaisen taholta, jos herää huoli
tai epäily tilanteesta. Terveyskeskuksen lääkärit, hoitajat ja muu
henkilökunta antavat apua lähisuhde- ja perheväkivaltaan
liittyvissä tilanteissa ja ohjaavat tarvittaessa
päihdesairaanhoitajan tai psykiatrisen sairaanhoitajan
vastaanotolle. Asiakkaan tilanne kartoitetaan vastaanotolla tai
päivystyksessä kokonaisvaltaisesti ja tukena käytetään
tarvittaessa THL:n lähisuhdeväkivallan kartoituslomaketta.
Päihdesairaanhoitaja tarjoaa avohoidon palveluja kaikille, jotka
kokevat oman tai läheisensä päihteiden käytön haitallisena.
Päihdesairaanhoitajan tehtävänä on hoidon tarpeen arviointi,
konsultointi, päihdehoidon toteuttaminen, kehittäminen ja
koordinointi yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä eri
toimijoiden kanssa.
Psykiatrinen sairaanhoitaja antaa aikuisille lyhytkestoista
keskustelutukea lieviin ja keskivaikeisiin masennuksiin,
elämäntilannekriiseihin, ahdistuneisuuteen ja paniikkioireisiin.

Aikuissosiaalityön tavoitteena on taloudellisen ja sosiaalisen tuen
antaminen sekä kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja
elämäntilanteen edistäminen. Sosiaalipalveluissa aikuisten
palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään liittyykö asiakkaan
tilanteeseen lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa. Tarvittaessa
aikuissosiaalityöntekijä ohjaa väkivallan uhrin ja tekijän tarvittavien
palvelujen pariin.
Maahanmuuttajataustaisille kuntalaisille ja perheille tapaamisiin
tilataan tarvittaessa tulkki. Asiakas voi kommunikoida
ymmärtämällään kielellä viranomaisen kanssa. Pirkkalan kunnassa
maahanmuuttajien kotoutumisesta vastaa
maahanmuuttokoordinaattori.
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IKÄIHMISET

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja puuttumiseksi
tärkeimpiä keinoja ovat muistihoitajan, omaishoidon
koordinaattorin ja asiakasohjaajan ohjaus ja neuvonta. Lisäksi
neuvontaa annetaan Ikäneuvo-neuvontapuhelimesta
040 733 3949 arkisin klo 8.30 -16.30.
Lähi-ja perhehoitoväkivallan ennakointi ja arviointi sisällytetään
soveltuvin osin ikääntyneiden palvelujen varhaisten palvelujen
ohjaus- ja neuvontatilaisuuksiin. Senioreille on tarjolla mm.
lähitoritapahtumia, vanhusneuvoston ja seniorifoorumin
tapahtumia. Näiden tilaisuuksien lisäksi tarpeen mukaan kotona
asuvien asiakkaiden toimintakykyä arvioidaan (RAI). Lisäksi
ikääntyneiden palvelut tekevät yhteistyötä kunnan muiden
toimijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa lähi- ja
perheväkivallan ehkäisemiseksi.
Lähisuhde- ja perheväkivallan uhkaan kiinnitetään huomioita
muun muassa käsittelemällä aihetta omaishoitajien
terveystarkastuksissa. Yhteyttä pidetään säännöllisesti niiden
omaishoitajien ja asiakkaiden kanssa, joiden kohdalla havaitaan
uhka tai syntyy epäilys lähisuhde- tai perheväkivallasta.

Vanhuspalvelualain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon,
pelastustoimen, hätäkeskuksen ja poliisin palveluksessa olevan tulee
tehdä viipymättä ilmoitus (vaitiolovelvollisuus ei sido) sosiaalihuollon
viranomaiselle, jos hän työssään kohtaa iäkkään henkilön, joka on
ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan,
terveydestään ja turvallisuudestaan.
Myös ulkopuolinen henkilö voi ilmaista huolen ikääntyneestä
henkilöstä kunnan internetsivuilta löytyvällä lomakkeella.

Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen ollaan tilanteen
selvittämiseksi yhteydessä henkilöön, josta huoli on herännyt.
Hänen kanssaan sovitaan tarvittaessa kotikäynti palvelutarpeen
arvioimiseksi. Huoli-ilmoituksen vastaanottavat ikääntyneiden
palvelujen asiakasohjaajat.
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PITKÄAIKAISSAIRAAT JA VAMMAISET

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseksi jo
palvelusuunnitelmaa tehtäessä ja päivittämisen yhteydessä
kartoitetaan riskit. Tarvittaessa asiakkaita ohjataan sopivien
palveluiden piiriin.
Omaishoitajia kannustetaan käyttämään maksutonta
omaishoitajien terveystarkastusta, jossa väkivallan riski
voidaan ottaa puheeksi omaishoitajan jaksamisesta
keskusteltaessa.
Mikäli vammaispalvelun tietoon tulee epäilys asiakkaaseen
kohdistuvasta lähisuhde- ja perheväkivallasta, tehdään
kotikäynti palvelutarpeen kartoittamiseksi. Asiakasta
ohjataan tarvittaessa esimerkiksi rikosilmoituksen teossa ja
yhteydenotossa keskusteluapua tarjoaviin tahoihin.

Lapsiperheitä voidaan ohjata olemaan yhteydessä
lapsiperhepalveluihin. Tilanteissa, joissa lastensuojelutarpeen
selvittäminen on tarpeen, tehdään lastensuojeluilmoitus.

AMMATTILAISTEN OSAAMISEN TURVAAMINEN JA
KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Henkilöstön ammatillisia valmiuksia lähisuhde- ja
perheväkivallan ehkäisyyn ja ongelmien hoitamiseen
vahvistetaan säännöllisillä koulutuksilla. Koulutukset
käsittelevät muun muassa väkivallan uhan tunnistamista,
puheeksi ottamista ja varhaisesta tukea elämän eri
vaiheissa. Vuonna 2019 henkilöstö osallistuu THL:n
verkkokoulutukseen ”Luo luottamusta, puutu väkivaltaan ja
lapset puheeksi”. Koulutuksiin varataan tarvittava budjetti
tulosalueiden vuosittaisessa talousarviossa ja
koulutussuunnitelmassa.
Lähisuhdeväkivaltaan liittyvien ilmiöiden tunnistamista
käsitellään työpaikkakokouksissa ja perehdytyksen
yhteydessä. Lapsiperheiden parissa työskentelevien
työpaikkakokouksissa käsitellään lisäksi
lastensuojeluilmoitusvelvollisuutta ja velvollisuutta
ilmoittaa lähisuhde- ja perheväkivaltaepäilyistä poliisille.
LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALTAA KOHDANNEEN
HOITO- JA PALVELUKETJU PIRKKALAN KUNNAN
ENNALTAEHKÄISEVISSÄ TERVEYSPALVELUISSA

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn yhdyshenkilönä toimii kunnan
hyvinvointikoordinaattori . Yhdyshenkilön tehtävänä on vastata lähisuhdeja perheväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelman päivittämisestä
moniammatillisessa hyvinvointiryhmässä sekä ajankohtaisen tiedon
koordinoinnista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella.
KEHITTÄMISTOIMENPITEET
 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelman
tiedottaminen asukkaille ja ohjeistaminen työntekijöille.
 Lähisuhde- ja perheväkivaltaa kohdanneen hoito- ja palveluketjun
käyttöönotto Pirkkalan kunnan ennaltaehkäisevissä terveyspalveluissa.
 Huoli-ilmoituslomakkeessa ja omaishoitajien
terveystarkastuslomakkeessa huomioidaan lähisuhde- ja
perheväkivallan uhka, kaltoinkohtelu ja laiminlyönti.
LOMAKKEITA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN KIRJAAMISEEN
SEKSUAALISEN VÄKIVALLAN HOITOKETJU
LINKKI LASTENSUOJELULAKIIN

TÄRKEÄT NUMEROT JA
YHTEYSTIEDOT

KUN TARVITSET KIIREELLISTÄ APUA

Yleinen hätänumero 112

PIRKKALA JA VESILAHTI

POLIISI
Poliisin palvelupäivystys
0295414975
ma-pe klo 8-17, la 10-14
(muuna aikana 112)
Kriisiapu
jos olet kokenut jotakin järkyttävää
Pirkkalan terveyskeskuksen päivystys
03 565 25109
ma-pe klo 8−20
la−su ja arkipyhät 10−18
Kriisityöntekijät toimivat pääsääntöisesti
virka-aikana ma-pe klo 8-16.

Sosiaalipäivystys
Pirkkalan yhteistoiminta-alue
050 516 7886
ma−pe klo 8−16
Virka-ajan ulkopuolella Tampereen
kaupungin sosiaalipäivystys 24h 0500
625 990
Ensiapu/päivystys PIRKKALASSA
Pirkkalan terveyskeskus
03 565 25109
ma-pe klo 8−20
la−su ja arkipyhät 10−18
Terveyskeskuksen päivystyksen ollessa
suljettuna päivystys Ensiapu Acutassa
03 311 66411.

Ensiapu/päivystys VESILAHDELLA
Vesilahden terveysasema
03 5652 7000
arkisin klo 8.00 – 15.30
Lempäälän terveyskeskus
03 5655 2500
ma-pe 15.30 – 20.00
la-su 12.00 – 20.00
Muina aikoina Valkeakosken aluesairaalan
päivystysasema
03 311 67 394
Mikäli kyseessä ei ole hätätilanne, soita
yöpäivystykseen ennen lähtöä, jotta hoidon
tarvetta ja kiireellisyyttä voidaan arvioida jo
puhelimitse.

KUN TARVITSET KESKUSTELUAPUA
Valtakunnalliset/paikalliset toimijat ja auttavat puhelimet

Aamukorva
erityisesti ikääntyneille suunnattua
keskusteluapua
03 213 3533
ma−su klo 5−9

Kirkon keskusteluapua
Elämä solmussa? Puhu, se auttaa. 040
022 1180
su-to klo 18-01, pe-la klo 18-03

Ikäneuvo-neuvontapuhelimesta
Ikäihmisten kotona asumista tukevaa
neuvontaa ja ohjausta.
040 733 3949
arkisin klo 8.30 -16.30.

Kriisikeskus Osviitta
Tukea tarjotaan puhelimitse ja verkossa.
Valtakunnallinen kriisipuhelin 010 195
202
ma-pe klo 9-07
viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15-07.

Keijun varjo –toiminta
15–28-vuotiaille tytöille ja nuorille.
Keijun varjo -chat päivystää ma ja to
klo 14.30-16.30.

Lasten ja nuorten puhelin, MLL
116 111
ma−pe klo 14−20
la−su klo 17−20

Maria-Akatemia
väkivaltaisille naisille suunnattu puhelin
09 7562 2260
ti ja to 16−18
pe 12−14
Monika-naiset auttava puhelin
apua väkivaltaa kokeneille
maahanmuuttajataustaisille naisille ja lapsille
0800 05058
arkisin klo 9-16
Kriisikeskus Monika Chat
Ti klo 10-12 Arabia, Suomi
Ke klo 10-12 Englanti, Suomi
To klo 10-12 Venäjä, Suomi

KUN TARVITSET KESKUSTELUAPUA
Valtakunnalliset/paikalliset toimijat ja auttavat puhelimet

Muistiliiton Vertaislinja-tukipuhelin
tarjoaa kuuntelevan korvan
omaishoitajan arjen tilanteisiin
vuoden jokaisena päivänä
0800 96000
(maksuton) klo 17-21.

Raiskaustukikeskus Tukinainen
seksuaalista hyväksikäyttöä ja
väkivaltaa kohdanneille
0800 97899
ma−pe klo 9−15
la−su klo 15−21

Naisten linja
Neuvontaa väkivaltaa kokeneille
tytöille ja naisille.
0800 02400
ma-pe 16-20
la-su 12-16

Rikosuhripäivystys
0203 16116
ma−ti klo 13−21 ja ke−pe klo 17−21
Juristin puhelinneuvonta
0203 16117
ma−to klo 17−19

Nollalinja
keskusteluapua lähisuhdeväkivaltaa
kokeville maksuttomasti 24 h
vuorokaudessa suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi.
080 005 005

Suomen mielenterveysseura 010
195 202
ma−pe klo 9−07
la klo 15−07
su klo 15−22

Suvanto ry
Ikäihmisille, heidän läheisilleen ja
ammattilaisille
0800 06776
ti ja to 13-15

KUN TARVITSET KESKUSTELUAPUA
TAPAAMISET AJANVARAUKSELLA
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Pirkkalan terveyskeskus
Psykiatrinen sairaanhoitaja
040 133 5771, 044 486 1137 ja 040 1335 795
ma-pe klo 12-13
Päihdesairaanhoitaja
040 133 5733 ma-pe
Perheneuvola Pirkkala:
044 486 1141
ma, ti ja to 11.00 - 11.45
Pyydä apua lapselle Pirkkala + Vesilahti
Nettisivuilta löytyvällä lomakkeella
voit jättää yhteydenottopyynnön
perhetyöntekijälle.

Vesilahden terveysasema
Psykiatrinen sairaanhoitaja
044 486 1137 ja 040 133 5795
ma-pe klo 12-13
Perheneuvola Vesilahti:
040 133 5238
ma-pe 11.00 - 11.30
Vesilahden seurakunta (vaihde)
040 804 9108
Perheväkivaltaklinikka Setlementti Tampere
040 520 8255 ma, ke klo 12−13

Pirkkalan seurakunta (vaihde)
03 342 7300

Kiusatut (setlementti)
Kiusatut tarjoaa lyhytaikaista kriisi- ja
jälkihoitoa kiusaamista kokeneille ja heidän
läheisilleen.
050 355 0066/ 050 515 1489 ti ja to 12-13

Päivystävä pappi palvelee seurakuntatoimistolla (Suupantie 10, 2.krs) ma ja ti klo 9.30-12.

Kriisikeskus Osviitta
0400 734 793

Tampereen ensi- ja turvakodin Perhekulma
puhurin väkivaltatyön palvelut

Lasten ja nuorten kanssa tehtävä työ 0505728749
Aikuisten kanssa tehtävä työ 0503439432
Tampereen seurakunnat
perheneuvonta
040 804 8100
ma-pe 9-11
ma ja ke 13-15
VÄLITÄ! (setlementti)
Seksuaalista väkivaltaa kokeneille, tekijöille ja
heidän läheisilleen.
045 279 8090
ma−pe klo 9−15
DIDAR Tampere (setlementti)
keskusteluapua ja ohjausta Suomessa asuville
maahanmuuttajille.
045 141 1888 tai 050 407 5445

NEUVONTA- JA KESKUSTELUPALSTOJA INTERNETISSÄ

www.ensijaturvakotienliitto.fi
Tukea perheen arjen sujumiseen
www.vaestoliitto.fi
Edistää lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvointia

www.miessakit.fi
Apua, tukea ja neuvontaa väkivaltaa
kokeneille miehille
www.lyomatonlinja.fi
Lähisuhdeväkivaltaa läheistään kohtaan
käyttäneille miehille
www.mll.fi/nuortennetti
Tukea ja tekemistä, tietoa ja keskusteluja
nuorille
www.monikanaiset.fi
Väkivaltaa kokeneille
maahanmuuttajataustaisille naisille ja –lapsille

www.naistenlinja.fi
Neuvontaa ja tukea väkivaltaa kokeneille tai
väkivallasta huolestuneille naisille ja tytöille
www.naisenvakivalta.fi
Naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä
väkivaltaa

www.riku.fi
Rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneelle
www.tukinainen.fi
Tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten
uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa
työskenteleville
www.turvakoti.net
Väkivaltaa tai sen uhkaa kokenut saa suojan ja
apua

KUN TARVITSET TURVAA
Turvakodit Tampereella
Turvakoti tarjoaa ympärivuorokautista
turvaa ja ammatillista apua
lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille ja
sen uhan alla eläville henkilöille.
Turvakodille voi hakeutua yksin tai
perheen kanssa ikään ja sukupuoleen
katsomatta. Turvakoti tarjoaa turvaa
akuutin kriisivaiheen ajalle. Turvakotiin
voi tulla kaikista kunnista. Turvakoti on
auki ympäri vuorokauden ja sinne voi
hakeutua joko suoraan tai ottamalla
yhteyttä puhelimitse. Turvakoti arvioi
jakson tarpeen ja pituuden. Turvakoti
on asukkaille maksuton.

Mutkakadun Turvakoti
Mutkakatu 38 b
33500 Tampere
050 309 9313 (24h)
Hämeenkadun Turvakoti
Hämeenkatu 7 (sis.käynti Aleksanterinkatu 27 D)
33100 Tampere
0503373205 (24h)

Suomen Punaisen Ristin nuorten turvatalo
Keskusteluapu nuorille ja vanhemmille.
Kriisitilanteissa myös yöpymismahdollisuus.
0405566661
Turvakoti Mona 24h
Turvakoti sijaitsee salaisessa osoitteessa, ja se on
tarkoitettu väliaikaiseen kriisiasumiseen. Voit hakeutua
turvakotiin kaikkialta Suomesta.
045 639 6274

