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Turvallinen perhe -hanke 2018-2021
Lähisuhdeväkivallan lopettamiseksi
työskentely pariskunnille

Turvallinen perhe -hankkeen tehtävänä on kehittää Pohjois-Savon alueelle soveltuvaa toimintamallia, jonka avulla
väkivalta saadaan päättymään parisuhteessa ja perheessä. Kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon alueella asuvat
pariskunnat ja perheet, joissa esiintyy väkivaltaa. Työskentely sopii pariskunnille, jotka ovat halukkaita sitoutumaan
ja motivoitumaan kyseiseen työskentelyyn.
Hankkeen tavoitteena on
- katkaista väkivalta perheissä turvallisuusfokusoituneen
arviointimenetelmän, moniperheryhmän ja tehostetun
tuen avulla.
- kehittää työtapoja edelleen paikallisesti toimiviksi ja käyttöönotettaviksi.
- hankkeen aikana kerätään tietoa erilaisten vaikuttavuuteen liittyvien mittarien toimivuudesta lähisuhdeväkivaltatyössä
- kehittää lähisuhdeväkivaltatyöhön soveltuvaa digitaalista sovellusta tukemaan osallistujien itsearviointia.
Hankkeessa tehdään yhteistyötä alueellisesti Pohjois-Savon julkisen sektorin ja väkivaltatyötä tekevien järjestöjen
kanssa. Hanke on tutkimuksellisessa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään kansainvälisten väkivaltatyön asiantuntijoiden kanssa. Hankkeessa kehitettävien toimintamallien
taustalla on Professori Arlene Veteren (UK) kehittämä työskentelymalli turvallisuuden arviointiin. Moniperheryhmätyöskentelyssä on käytössä professori Sandra Stithin (USA)
kehittämä malli pariskuntien väkivallan hoitoon.

Yhdessä tehtävän alkukartoituksen jälkeen käynnit jatkuvat turvallisuusfokusoituina arviointikäynteinä, jos pariskunnan yhteistyöskentely koetaan turvalliseksi. Käyntejä
on 6 - 8 kertaa, ja keskustelun aiheina on tarkemmin perhe- ja lähisuhdeväkivallan ja traumakokemusten historia,
parisuhteen vuorovaikutus, lasten tilanne ja kyky parina
työskentelyyn. Käynneillä tehdään turvasuunnitelma ja väkivallattomuuden sopimus. Lisäksi käynn(e)ille kutsutaan
mukaan pariskunnalle turvallinen henkilö arvioimaan työskentelyn turvallisuutta. Hankkeen työntekijät tekevät tarvittavaa yhteistyötä muiden auttajatahojen ja viranomaisten
kanssa.
Pariskunnat, joiden arvioidaan voivan turvallisesti työskennellä yhdessä, ohjataan ns. monipariskuntaryhmään, jossa
he tapaavat muita pariskuntia. Pariskuntaryhmätyöskentely kestää 12 kertaa. Ryhmässä on 4-6 pariskuntaa. Ryhmä
kokoontuu aluksi 1 krt/vko ja ryhmän jatkuessa käyntitiheys
harventuu joka toinen viikko toteutuvaksi. Ryhmän viisi ensimmäistä kertaa ovat aiheiltaan strukturoidumpia ja muiden ryhmäkertojen keskustelun aiheet ovat vapaampia,
ryhmästä nousevia aiheita. Ryhmän jälkeen on seurantakäynti noin kolmen kuukauden kuluttua.

