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Keski-Pohjanmaa lapsi- ja perhepalvelumaakunnaksi – KP LAPE
UUTISKIRJE 2/2018 (20.6.2018)
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Lapsiin kohdistuvat väkivalta- ja seksuaalirikosepäilyt
Neuropsykiatrisen osaaminen lisääminen
Tulevat tapahtumat

1. Lapset puheeksi toimintamalli
Lapset puheeksi toimintamallin levittäminen jatkuu maakunnassa. Soiten lisäksi
maakunnan kaikki kunnat ovat sitoutuneet yhteiseen toimintamalliin. Villa Elbassa
Kokkolassa järjestetään 7.9.2018 klo 12.00 – 15.30 lasten, nuorten ja perheiden parissa
työskenteleville varhaiskasvatuksen, opetustoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon,
järjestöjen ja seurakuntien työntekijöille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille suunnattu avoin
ja maksuton Lapset puheeksi –seminaari.
Seminaari antaa teoreettisen taustoituksen ja käytännön kokemusten lisäksi tietoa
maakunnassa järjestettävistä tulevista menetelmäkoulutuksista. Johtaja, esimies,
työntekijä, vapaaehtoinen – merkkaa ajankohta kalenteriisi ja ilmoittaudu tilaisuuteen
oheisen linkin kautta https://link.webropolsurveys.com/S/7FA6188CF4ED56B7. Soiten
työntekijät ilmoittautuvat koulutuskalenterin kautta.
Lisätietoja: Anne Saarela anne.saarela@soite.fi puh. 040 804 5456.

2. Perheohjauksen neuvola-apu – matalan kynnyksen
perheohjauksen kokeiluja

Keski-Pohjanmaalla Nuppu-hanke käynnisti vuonna 2010
neuvolan perhetyön, josta saatiin positiivista palautetta sekä
asiakkailta että ammattilaisilta. Hiljalleen työmuoto hiipui koko
maakunnassa ja niin toimijat kuin perheetkin ovat tuoneet esiin selkeän kynnyksen
perheohjauksen ja –työn saamiselle.
LAPEn aikana madalletaan kynnystä sekä perheiden huolien ilmaisuun että oikeaaikaiseen avun saantiin. Toimintamalli on kokeiluluontoinen ja yhdistää sekä
monitoimijaisen että moniammatillisen yhteistyön perheiden hyväksi. Se on käynnissä
toukokuusta elokuulle Koivuhaan ja Isokylän neuvola-alueilla. Menetelmästä kerätään
kokemuksia jatkokehittämistä varten.
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Kokeilun aikana perheohjaaja toimii pääsääntöisesti työparina neuvolan terveydenhoitajan
kanssa ja voi tehdä yhteistyötä varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajan tai konsultoivan
erityislastentarhanopettajan kanssa, mikäli lapsi on varhaiskasvatuksessa. Perheohjaaja
jalkautuu neuvolaan puoleksi päiväksi kerrallaan säännöllisesti ennalta sovittuina päivinä.
Keskusteluaikoja voivat varata sekä lasta odottavat vanhemmat että alle kouluikäisten
lasten vanhemmat.
Neuvola-apu tapaamisia järjestetään perheen tarpeen mukaan keskimäärin 1-3 kertaa.
Mikäli perheellä ilmenee tarvetta pidempiaikaiselle palvelulle, tarkoituksenmukainen tuki
mietitään yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa.
Lisätietoja: Suvi Pokela suvi.pokela@soite.fi puh. 040 804 2144

3. Romanityö

Romanikulttuuri kiinnnostaa ja sitä tehdään tutummaksi varhaiskasvatuksessa, koulussa
sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. LAPEn projektityöntekijä on käynyt eri tahoilla
kertomassa kulttuurista. Projektityöntekijä on myös antanut konsulttiapua
sosiaalityöntekijöille ja käynyt konkreettisesti romaniperheissä tukemassa vanhempia.
Romanit perustavat perheen yleensä nuorempina kuin valtaväestö, joten he tarvitsevat
myös enemmän tukea vanhemmuuteen.
Romaninuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuorille on aloitettu vapaa-ajan toimintaa
nuorisokeskus Vingellä, ja heitä tuetaan koulunkäynnissä. Romaninuorille järjestettiin
tilaisuus koulutusmahdollisuuksista. Tilaisuudessa oli edustus Centrialta,
hyvinvointikampukselta ja oppisopimuskoulutuksesta. Tilaisuus oli onnistunut, sillä sen
myötä neljä romaninuorta hakeutui koulutukseen. Syksylle 2018 13-18–vuotiaille
romaninuorille on suunnitteilla leiri, jonka teemana on liikunta ja hyvinvoinnin edistäminen.
Keski-Pohjanmaalle on tarkoitus perustaa romanityöryhmä.
Lisätietoja: Aila Lindeman aila.lindeman@soite.fi puh. 040 804 2173.
4. Lapsiin kohdistuvat väkivalta- ja seksuaalirikosepäilyt

Keski-Pohjanmaan monialainen työryhmä aloitti työskentelynsä kevään aikana.
Työryhmään kuuluu edustajia syyttäjänvirastosta, sosiaali-, terveys- ja poliisitoimesta sekä
ensi- ja turvakodilta. Työryhmän tavoitteena on parantaa ja systematisoida viranomaisten
yhteistyötä lapsiin kohdistuneiden väkivalta- ja seksuaalirikosepäilyn tilanteissa.
Työryhmässä on kartoitettu viranomaisnäkökulmasta toiminnan ongelmakohtia sekä
lähdetty aktiivisesti pohtimaan uusia käytäntöjä. Ongelmallisena on koettu erityisesti
riittämätön tiedon kulku ja auttajaverkoston epätietoisuus mahdollisuuksista toimia, kun
mahdollinen rikosasia on keskeneräinen. Myös oikeuspsykiatristen tutkimusten
keskittäminen OYS:iin nähdään välimatkallisesti haasteellisena.
Yhtenä mahdollisena vaihtoehtona Keski-Pohjanmaalle on THL:n kehittämä LASTAtoimintamalli. Toimintamalli jakautuu strukturoituun lomakkeella tehtävään tiedonkeruuseen
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sekä yhteisneuvotteluun, jossa sovitaan eri toimijoiden roolit. Malli on käytössä VarsinaisSuomessa ja siitä on hyviä kokemuksia.
Tavoitteena on tehostaa monialaista yhteistoimintaa erityisesti lapsen oikeuksien
näkökulmaa painottaen. Aikataulullisena päämääränä on raamittaa toimintamalli ja aloittaa
henkilöstön koulutus syksyn 2018 aikana.
Lisätietoja: Oili Hagström oili.hagstrom@soite.fi puh. 040 804 2157.

5. Neuropsykiatrisen osaamisen lisääminen

Soitessa on alkanut 2,5 päivän mittainen "mini-nepsy" -koulutus, johon osallistuu 110
henkilöä. Ensimmäinen koulutuspäivä oli 14.6.2018 ja seuraavat ovat 13.9.2018 ja
2.10.2018. Mini-nepsy on osa laajempaa Nepsy-valmentajakoulutusta, joka sisältää n. 7,5
lähiopetuspäivää (eli yht. 10 lähipäivää = 26 op). Koulutus toteutuu talven 2018-2019
aikana. Valmentajakoulutuksessa on paikkoja enintään 20 osallistujalle.
Valmentajakoulutusta suositellaan ensisijaisesti työntekijöille, joilla on mahdollista tehdä
työtä lapsen/nuoren/perheen kanssa hänen lähiympäristössään, kuten
varhaiskasvatuksessa, koulussa ja kotona (esim. koulunkäynnin ohjaajat, oppilashuollon
henkilöstö, perhetyöntekijät, sosiaaliohjaajat, psykiatrian hoitajat, kuntoutuksen henkilöstö,
jne).
12.9.2018 klo 17.00 – 19.30 Villa Elbassa Kokkolassa järjestetään lasten ja nuorten
harrastustoiminnan ohjaajille suunnattu avoin ja maksuton tilaisuus. Tavoitteena on, että
ohjaajat ja valmentajat saavat perustiedot neuropsykiatrisista häiriöistä (mm. ADHD,
Autisminkirjo, Tourette), käytännön keinoja erityislasten ohjaamiseen ryhmässä,
mahdollisuuden vertaistukeen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen sekä Soiten Nepsytiimin
konsultointiin. Kahvituksen vuoksi ilmoittautumiset ja maininta erityisruokavaliosta
31.8.2018 mennessä teija.roiha@soite.fi tai 040 804 5932.
Lisätietoja: Susanna Mäkelä susanna.makela@soite.fi puh. 040 804 526.

6. Tulevat tapahtumat
 Hyvinvoiva lapsi ja nuori opinpolulla –seminaari 7.8.2018 Kokkolan kaupungintalo,
Kokkola-sali klo 8.30–15.45. Ilmoittautumiset linkin kautta 19.6. mennessä:
https://link.webropolsurveys.com/S/394296AEA181EFC5
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 Lapset puheeksi –seminaari 7.9.2018 Villa Elba, Kokkola klo 12.00 – 15.30
 Neuropsykiatrisen lapsen ja nuoren ohjaaminen 12.9.2018 Villa Elba, Kokkola, klo
17.00 – 19.30
 Koulutuspäivä opiskeluhuollosta 20.9.2018 Kokkolan kaupungintalo, Kokkola-sali
Kohderyhmä: esiopetus, koulut, oppilaitokset, opiskeluhuolto ja yhteistyökumppanit.
Tarkempi ohjelma toimitetaan elokuussa. Ilmoittautumiset linkin kautta 13.9.
mennessä. https://link.webropolsurveys.com/S/999138294595B250
 Maakunnan LAVA koulutus toteutetaan lokakuun lopulla kolmena iltapäivänä,
päivämäärät tiedotetaan syksyllä
 Monitoimijainen työskentely lapsi- ja perhepalveluissa -seminaari 9.11.2018
 21.11.2018 Kokkolan kaupungintalolla Kokkola-salissa Jari Sinkkosen maksuton
luento ammattilaisille iltapäivällä ja samana päivänä illalla koko perheen tapahtuma
Kokkolan kaupungintalolla, jossa on ohjelmaa lapsille sekä Jari Sinkkosen
maksuton luento vanhemmille ja muille aikuisille.
 Kuntien LAPE-ryhmien kokoukset:
 Lestijärvi 25.9. klo 14.00 – 16.00
 Kannus 22.8. klo 13.30 – 16.00
 Halsua-Kaustinen-Veteli 23.8. klo 13.00 – 15.00
 Kokkola 4.9. klo 13.00 – 15.00
 Toholampi 11.9., 24.10. ja 13.12. klo 14.00 – 16.00
 Perho 15.8., 3.10. ja 21.11. klo 13.00 – 15.00
 Jaostokokoukset / kehittämisryhmät:
 Perhekeskuksen suunnittelupalaveri Kannus 27.8.
 Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
jaostokokous 28.8. klo 13.00 – 15.00 Villassa kokoushuone Tammi

Valtakunnalliset LAPE-tapahtumat löytyvät osoitteesta:
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluidenmuutosohjelma-lape-/lape-tapahtumat-2018

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

Keski-Pohjanmaa LAPE, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola

