Varhainen puuttuminen perhe- ja parisuhdeväkivaltaan
äitiys- ja lastenneuvoloissa väkivallan seurausten ehkäisemiseksi
Tidigt ingripande mot våld i nära relationer och inom familjen på rådgivningsbyråer för
mödra- och barnavård för att förebygga konsekvenser av våld

RutiiNiksi -hanke on syntynyt tarpeesta tutkia,
arvioida ja jatkokehittää äitiys- ja lastenneuvoloissa
käytettyjä menetelmiä perhe- ja parisuhdeväkivallan
riskin tunnistamiseksi ja väkivallan seurausten
ehkäisemiseksi. Hanke tukee uuden lomakkeen
käyttöönottoa ja yhtenäisiä käytäntöjä osana
asetuksen (338/2011) velvoitteiden toimeenpanoa.
Hankkeen tavoitteet
• kokoaa valtakunnallisesti tietoja äitiys- ja
lastenneuvoloissa käytetyistä väkivallan
tunnistamisen välineistä ja palveluketjuista
• tuottaa tietoa väkivallan tunnistamisen välineiden
käyttökelpoisuudesta osana interventiota
• luo yhtenäisen käytänteen perhe- ja
parisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi
• kouluttaa terveydenhuoltohenkilöstöä äitiys- ja
lastenneuvoloissa väkivallan tunnistamiseksi ja siihen
puuttumiseksi
• tukee neuvolatyötä ja lapsiperheiden hyvinvointia
RutiiNiksi 2011–2013 -hanketta koordinoi Helsingin
yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia.
Hanke toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Hankkeessa tehdään
kehittämis- ja tutkimustyötä ja huomioidaan Naisiin
kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman
2010–2015 tavoitteet äitiys- ja lastenneuvolatyön
kehittämisen osalta.

www.palmenia.helsinki.fi/rutiiniksi

Utgångspunkten för projektet RutiiNiksi var behovet
att undersöka, utvärdera och vidareutveckla de
metoder som använts vid rådgivningsbyråer för
mödra- och barnavård för att identifiera risk för
våld och förebygga konsekvenser av våld. Projektet
stöder ibruktagandet av den nya blanketten och
enhetlig praxis som en del av genomförandet av
skyldigheterna i förordningen (338/2011).
Projektets mål
• sammanställer riksomfattande uppgifter om verktyg
och servicekedjor som använts för att identifiera våld
på rådgivningsbyråerna för mödra- och barnavård
• producerar information om användbarheten av de
verktyg som används för identifiering av våld som en
del av interventionen
• skapar enhetlig praxis för att förebygga våld i nära
relationer och inom familjen
• utbildar hälso- och sjukvårdspersonalen på
rådgivningsbyråerna för mödra- och barnavård så att
de kan identifiera våld och ingripa mot det
• stöder rådgivningsarbetet och barnfamiljernas
välfärd
Projektet RutiiNiksi 2011–2013 koordineras av
Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia
vid Helsingfors universitet. Projektet genomförs i
samarbete med Institutet för hälsa och välfärd. Inom
projektet bedrivs utvecklings- och forskningsarbete
och projektet beaktar målen för Programmet för att
minska våldet mot kvinnor 2010–2015 i fråga om
utvecklingen av arbetet vid rådgivningsbyråerna för
mödra- och barnavård.

