
ERO- JA PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT KESKI-POHJANMAALLA

LAPSI-, NUORISO- JA PERHEVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (LAVA)

Katja Kivioja, LAPE-muutosagentti

Arja Seppälä, palveluesimies, Soite



LÄHTÖTILANNE 

LAVA esitys: Katja Kivioja, EVAus-palvelut Kivioja

 Paljon asiakkaita

 Jonot: lastenvalvojalle, Follo-sovitteluun, käräjäoikeuteen (olosuhdeselvitykset lisääntyneet)

 Asiakkaiden sattumanvarainen ohjautuminen palveluihin

 Sosiaalipäivystyksen ja lastensuojelun kuormittuminen erotilanteista

 Toimijoilta puuttuu yhteinen toimintakulttuuri, jossa nähdään yksilö 

osana perhettä/yhteisöä (eli systeemisenä)  



LAVA tarve, toteutus ja osallisuus

LAVA esitys: Katja Kivioja, EVAus-palvelut Kivioja

TARVE

• Eropalveluiden kehittäminen

• Nykytilan arviointi ja 
kehittämiskohteiden 
tunnistaminen

• Lapsen oikeudet keskiöön ja 
yhteinen suunnitelma 
kehittämiseen

• Taustalla ei päätösvaihtoehtoja

TOTEUTUS

• LAVA-prosessi (6 vaiheinen)

• Ohjausryhmä ja ydinryhmä

• Kuultu nuoria, vanhempia ja eri 
toimijoita/palveluiden tuottajia

• Tunnistettu kehittämiskohteet 
ja luotu ratkaisuehdotuksia

OSALLISUUS

• 5 eri organisaatiota mukana 
ohjausryhmässä (Soite, Keski-
pohjanmaan perheasiain 
neuvottelukeskus, Kokkolan ensi- ja 
turvakoti ry, KELA, sivistystoimen 
edustus)

• Kokkolan nuorisovaltuusto ja 
Kokemusta rikkaammat ryhmä 
(lastensuojelun kokemusasiantuntijat), 

muu materiaali

• Palveluita käyttävät vanhemmat 
(N36) 

• 2 työpajaa henkilöstölle

• 21 lausuntoa eri toimijoilta 



LAVA esitys: Katja Kivioja, EVAus-palvelut Kivioja

”Nuorten aineistossa tulee kauttaaltaan vahvasti esille, miten vaikeana lapset kokevat 
vanhempiensa riitelyn seuraamisen ennen eroa ja erokriisin aikana….” (Haggrén 2018) 

Eron vaikutuksia lapsiin/nuoriin.: ”IKÄVÄ toista vanhempaa 
(etävanhempi), Suru, ahdistus, masennus, epävarmuus, 
hämmennys, huoli, STRESSI, pelko, toivottomuus, ärsytys, VIHA, 
turvattomuus, häpeä, yksinäisyys/pelko yksin jäämisestä, 
rikkonaisuus, SYYLLISYYS, oma vika (jos vanhemmat riitelee), 
…..kuinka minun käy, Ei tiedä missä asuu…... Huonossa 
tapauksessa lapsi ei saa nähdä toista osapuolta liian pahojen 
riitojen takia.” (Kokkolan nuorisovaltuusto 2019)

Vanhempien tunnistamat eron negatiiviset vaikutukset 
lapseen/nuoreen: ”Ihottumaa, huomion hakua, turvattomuus, 
levottomuutta, univaikeuksia, sopeutumisvaikeudet, itkua, kiukkua, 
huutamista, pelko tulevaisuudesta, pelkää olla yksin kotona, pelkää 
että äiti hylkää, huoli perheen hajoamisesta, paljon kysymyksiä, 
vaikea ymmärtää eroa, eristäytyminen, hiljaisuutta, surua ja 
stressiä vuoroasumisen/kotien vaihtotilanteessa, ei pidä 
muutoksista, mielialan lasku, henkinen hyvinvointi koetuksella, 
vaikutuksia ystävyyssuhteisiin, vaikutus miten kokee vastakkaisen 
sukupuolen, kahden kodin erilainen kasvatus aiheuttaa ristiriitaa.” 
(Vanhemmat, kysely 2019)

”Nuoret kertovat joutuvansa seuraamaan joko äitinsä tai 
isänsä pahaa oloa ja he kuvaavat sitä, miten he yrittävät 
lohduttaa ja tukea vanhempaansa, mutta kokevat, ettei siitä ole 
apua. Useat nuoret tuovat esille myös kokemuksensa siitä, 
miten vanhemman alkoholinkäyttö on lisääntynyt eron 
jälkeen ja miten he kokevat joutuneensa sen vuoksi kantamaan 
vastuuta itsestään tai sisaruksistaan.” (Haggrén 2018) 

Vanhempien tunnistamat eron negatiiviset vaikutukset vanhemmuuteen: ”Pelko tullut olenko hyvä äiti ja 
kelpaanko lapsilleni; Toisinaan olen todella väsynyt;….. Koen että äiti on yrittänyt viedä minulta oikeuden 
vanhemmuuteen; Multa hävinnyt vanhemmuus kokonaan, enkä ole tällä hetkellä ollenkaan lapsien kans
tekemisissä; Epävarmuus on lisääntynyt; Kävin ylikierroksilla ja henkisesti kovilla. ….Olin väsynyt ja uupunut……..” 
(Vanhemmat, kysely 2019) 

Vanhemmat kokevat haasteelliseksi lasten tarpeiden 
huomioinnin seuraavissa asioissa: ”Miten ikätason mukaan 
erosta kerrotaan ja miten toimitaan……toisen vanhemman 
tapaamiseen liittyvät asiat, ei ole kuunneltu lasten 
mielipidettä…….riitaisat vaihdot, harvat näkemiset….”  
(Vanhemmat, kysely 2019) 

LAPSEN OIKEUDET: 
hyvinvointiin, turvalliseen lapsuuteen ja arkeen, yhdenvertaisuuteen, 

tulla kuulluksi ja saada apua, molempiin vanhempiin ja vanhemmuuteen

”Asia ei vanhene koskaan, on tärkeää että asiasta 
keskustellaan. Asiaan pitää palata ja käydä läpi 
lapsen ikätason mukaan. Tärkeää on lapselle kertoa, 
että lapsen ja vanhemman suhde ei muutu 
erotilanteessa. Kummatkin vanhemmat rakastavat 
lasta.” (Kokemusta rikkaammat 2019) 



LAVA esitys: Katja Kivioja, EVAus-palvelut Kivioja

KOKONAISVAIKUTUKSET

LASTEN JA NUORTEN  OSALTA

• Vanhempien eron vaikutukset lasten ja nuorten elämään ovat hyvin moninaisia eri tavoin (psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset)

• Lasten ja nuorten selviytyminen erotilanteessa linkittyy vahvasti vanhempien erosta selviytymiseen

• Vaikutukset lapsiin/nuoriin kasvavat tai vähenevät sen mukaan minkä verran ja mitä vanhemmat kertovat erosta heille 

• Lapset ja nuoret haluavat tietää mitä tapahtuu ja tulla kuulluksi erotilanteessa

• Lapset ja nuoret eivät halua/kykene ottamaan vastuuta aikuisten tunteista ja keskinäisestä viestinnästä tai 
huolehtimaan heidän jaksamisestaan (kuormittavat roolit lapselle/nuorelle)

• Erotilanteissa lapsi/nuori saattaa menettää itselleen tärkeitä aikuisia (toinen vanhempi, isovanhemmat, muut) 

• Lapselle ja nuorelle on tärkeää saada olla oma itsensä ja että hänellä on lupa rakastaa kumpaakin vanhempaansa sekä 
kummatkin vanhemmat rakastavat häntä

• Nuorten mielestä palveluiden osalta tulee huomioida erilaiset perheet ja erilaiset tilanteet (ei samaa kaikille)

• Nuorten mielestä vanhempien tietoisuutta eron vaikutuksista lapsiin ja nuoriin tulisi lisätä 

• Nuorten mielestä tärkeintä on että lapsi/nuori ei jäisi yksin asian kanssa, vaan että apua on saatavilla, kun sitä tarvitsee



LAVA esitys: Katja Kivioja, EVAus-palvelut Kivioja

KOKONAISVAIKUTUKSET
VANHEMMUUDEN OSALTA 

• Vanhempien osalta vaikutukset vanhemmuuteen ovat joko sitä heikentäviä tai vahvistavia pohjautuen siihen

• miten vanhempi kykenee käsittelemään ja selviytymään erosta

• sekä eriyttämään parisuhteeseen ja eroon liittyvät tunteet/kokemukset itse vanhemmuudesta 

• Kyselyyn vastanneiden vanhempien osalta he tunnistivat enimmäkseen negatiivisia eron vaikutuksia 
lapsiin/nuoriin sekä vanhemmuuteen

• Joissain tilanteissa ero voi tuoda positiivisia vaikutuksia kotiin ja vahvistaa vanhemmuutta 

• Tiedon ja avun tarpeeseen sekä vastaanottamiseen vaikuttaa vanhemman oma eron käsittelyvaihe

• Palveluiden osalta erotilanteissa apu koetaan riittämättömäksi eron alkuvaiheessa

• Enemmän ohjausta ja tukea tarvittaisiin lapselle erosta kertomiseen, lapsen oikeuteen tavata kumpaakin 
vanhempaa, vanhemmuuteen (isyyteen ja äitiyteen) sekä taloudellisiin/etuuksiin liittyviin kysymyksiin/haasteisiin 

• Vanhemmat toivovat palvelun toteuttajilta: molempien vanhempien yhdenvertaista kohtaamista, konkreettisia 
neuvoja sekä ohjeita miten toimia erotilanteessa ja selkeää tiedottamista palveluiden osalta

• Erityisesti isät tarvitsevat enemmän yhdenvertaista kohtaamista sekä tukea vanhempana palveluissa



LAVA esitys: Katja Kivioja, EVAus-palvelut Kivioja

KOKONAISVAIKUTUKSET
PALVELUIDEN OSALTA

• Eron vaikutukset palveluiden käytössä näkyvät vanhempien voimavarojen vähyytenä ja kyvyttömyytenä vastata 
lapsen tarpeisiin

• Vanhemmilla on suuri tarve puhumiselle omista tunnetason tarpeistaan

• Isät jäävät erotilanteissa pääsääntöisesti vaille tukea omaan vanhemmuuteensa ja suhteeseensa lapseen

• Erotilanteiden vaikutus näkyy myös vanhempien psykosomaattisten ja psyykkisten häiriöiden hoidossa ja 
aikuissosiaalityössä 

• Riitaisissa ja päihdeongelmaisissa eroissa on tarve väkivaltatyölle 

• Osa erotilanteen riitelyistä on sidonnaisia taloudellisiin kysymyksiin/etuuksiin, mikäli niitä ei saada sujuvasti ratkaistua 
riitely leviää asioihin, joista oltiin aiemmin sovussa (lapsen tapaaminen)

• Useimmiten tilanteet eron jälkeen saattavat uudelleen kriisiytyä uusien kumppanien myötä 

• Mitä riitaisampi ero on, niin koko perheen palveluiden tarve kasvaa

• Sosiaalipäivystys ja lastensuojelu kuormittuvat vanhempien riitaisista erotilanteista

• Riitatilanteista johtuen käräjäoikeuteen tehtävät olosuhdeselvitykset ovat vuoden 2018- syyskuu 2019 aikana  tuplaantuneet

• Eroneuvonta ja –palvelut ovat riittämättömät ja ohjautuminen palveluihin hajanaista  

• Palveluita tulisi kehittää erityisesti eron alkuvaiheen osalta sekä selkiyttää olemassa olevaa palvelutarjontaa (palveluohjaus)



MUUTOKSET, ERONEUVONTA- JA PALVELUT

ASIAKKAIDEN
TARPEET

TILANNE/ PALVELUT NYT MUUTOSTARVE

LAVA esitys: Katja Kivioja, EVAus-palvelut Kivioja

Haasteet 
parisuhteessa 

• Vanhemmat eivät pyydä apua 
parisuhdeongelmiin (LTH tutkimus)

• Perhe- /vanhemmuusvalmennuksien palauttaminen toimijayhteistyöllä

• Jatkuvat koulutukset/seminaarit sekä perheiden kanssa toimiville että vanhemmille

• Parisuhteiden tukeminen, palveluohjauksen malli

Kun eropäätös on 
tehty

• Päätös tehty yhdessä tai toinen päättää erota
• Toimijat eivät tiedä mihin ohjata eroavia 

vanhempia 
• Ei ole palveluohjausta tai eroneuvontaa 

erotilanteeseen

• SELKEÄ PALVELUOHJAUKSEN MALLI, JONKA AVULLA TOIMIJAT OSAAVAT OHJATA 
• PALVELUTARPEEN ARVIOINTI JA ERONEUVONTAA PUHELIMITSE (lapsiperheiden 

palveluohjaus – yhden puhelun periaate)
• Matalan kynnyksen kohtaaminen 
• Miesten/isyyden tukeminen ja palvelut erotilanteissa 

Eron 
toteutuminen: 
muutto kodista, 
lasten tapaaminen 
ja sopimus, 
raha-asiat

• Lastenvalvojalle useamman kuukauden 
odotus, jonka aikana ei ohjauduta palveluihin

• Vanhemmilla tiedon ja neuvojen tarve
• Vanhempien yksilölliset tarpeet vaihtelevat 
• Lasten/nuorten tarpeita ei tiedetä
• Taloudellinen ja etuuksiin liittyvä neuvonta olisi 

tärkeää, mutta nyt puutteellista

• KUKA KUULEE LASTA/NUORTA: Lasten ja nuorten tarpeiden tunnistaminen ja kuuleminen 
(lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva uusi laki 1.12.2019) >> lastenvalvojien resurssit!

• Eron varhaisen vaiheen palvelutarpeen tunnistaminen ja arviointi, jolla ehkäistään tilanteiden 
kriisiytymistä ja palveluiden kuormitusta, LAPSIPERHEIDEN PALVELUOHJAUS

• Eroneuvontaa puhelimitse ja netitse (tunteiden ja tilanteiden käsittelyä)
• Lasten/nuorten palvelut erotilanteessa sekä vertaistuki ja niihin ohjautuminen (ryhmät)
• Taloudellinen ja etuuksiin liittyvän neuvonnan edistäminen yhteistyössä toimijoiden kanssa 
• Omaehtoisen tukimateriaalin koostaminen ja sähköiset palvelut

Riitaisa ero • Kuormittaa monia toimijoita mm. 
sosiaalipäivystys, lastensuojelu, käräjäoikeus

Edeltävillä palveluilla
• Riitaisten erojen ennaltaehkäisy 
• Sosiaalipäivystyksen ja lastensuojelun sekä käräjäoikeuden kuormituksen vähentäminen
• Aikuisten palveluiden tarpeen vähentäminen (aikuissosiaalityö, päihde- ja mielenterveyspalvelut)

Eron jälkeen • Tilanteiden kriisiytyminen tai uudelleen 
kriisiytyminen uusien kumppanien myötä 

Edeltävillä palveluilla vastataan tarpeeseen ja ennaltaehkäistään tilanteiden kriisiytymistä



LAVA esitys: Katja Kivioja, EVAus-palvelut Kivioja

JATKOTOIMENPITEITÄ 

• Perhe- ja vanhemmuusvalmennukset
• Ensi vuoden alussa tehdään suunnitelma perhevalmennuksesta neuvolassa äitiysneuvolasta 

eteenpäin. Myös muita ryhmätoimintoja vanhempien tueksi suunnitteilla.
• Jatkuvat koulutukset toimijoille ja vanhemmille osana toimijoiden yhteistä osaamisen kehittämistä
• Selkeä palveluohjauksen malli, jossa palvelutarpeen arviointi ja eroneuvonta

• Palvelutarpeen arviointia yhden puhelun periaatteella lapsiperheiden palveluohjauksessa
• Eroneuvontaan liittyvän keskustelutuen toteuttaminen

• Alustavia neuvotteluja
• Miten hoidetaan uuden lain edellytymä (1.12. alkaen) lasten mielipiteen selvittäminen erotilanteessa?
• Erotilanteen lasten vertaistukiryhmien lisääminen (nyt vain 1 ryhmä eli n. 6 lasta/vuosi)
• Miten lisätään ja kehitetään isyyden tukemista/miesten kohtaamista erotilanteessa? 
• Soiten internet-sivuston uudistaminen palvelukokonaisuuksien näkökulmasta 

• Perheiden palveluiden asiakasraadilla nettisivujen arviointi
• Eroihin liittyvä talousneuvonta



”eroLAVA”:n tuottamat 
• Oikea aikainen apu perheille (palveluohjaus)

• Lasten ja nuorten hyvinvointi, kohtaaminen ja kuuleminen 
huomioidaan

• Yhdenvertainen vanhemmuuden tukeminen 

• Perheiden taloudellisen tilanteen huomiointi (ohjaus ja neuvonta)
Hyödyt

• Erityisesti riitaisten erojen ehkäisy

• Lasten, nuorten ja vanhempien palveluiden tarpeen vähentyminen

• Sosiaalipäivystyksen ja lastensuojelun kuormittavuuden 
vähentäminen

• Lapsen oikeuksien esille nostaminen, ja entistä parempi 
toteuttaminen

Vaikuttavuus

LAVA esitys: Katja Kivioja, EVAus-palvelut Kivioja



Kiitos!



AIKAA LAPSELLE

Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn 

kunnan 

lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 

2020-2024

Katja Kivioja, LAPE-muutosagentti

Venla Kokkonen, Kannuksen lapsi- ja nuorisoparlamentti

Hanna Heikkilä, Lestijärven nuorisovaltuusto

Andreas Blanco-Sequeiros, Perheiden palvelut toimialuejohtaja, Soite 

(kommenttipuheenvuoro)



13.11.20192

HYVINVOINTISUUNNITELMAN TEHTÄVÄ

Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman avulla 

ohjataan, 

johdetaan ja 

kehitetään 

lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvointityötä. 

(lakisääteinen)



13.11.20193

KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN 
JA KRUUNUPYYN KUNNAN 

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 
(2020-2024)

ELOKUU 2019

Suunnitelma 

LAPE -
yhteistyöryhmä 28.8.

SYYSKUU & LOKAKUU 2019

LAPE -akatemia 4.9. (kärjet)

Eri verkostoissa käsittely;

Kuntien LAPE-ryhmät, 

Hyte-verkosto,

perhekeskus-tiimit, 

perheiden palveluiden johtoryhmä,

etsivät nuorisotyöntekijät, 

toisen asteen kehittäjäverkosto,

oppilas- ja opiskelijahuolto,

lastensuojelu,

Kokemusta rikkaammat ryhmä, 

nuorisovaltuustot jne.

MARRASKUU & JOULUKUU 
2019

Asiakirjan viimeistely

LAPE -akatemia 6.11. (analyysi)

LAPE -yhteistyöryhmä 8.11.

Kunnanhallitukset ja -
valtuustot

Soiten hallitus ja valtuusto

2020-2024

MISTÄ ALOITETTIIN: PROSESSI JA AIKATAULU



13.11.20194

MITÄ PÄÄTETTIIN ALUSSA: 
LAPE –AKATEMIASSA 4.9.2019 VALITUT KÄRJET 

(pikku)lapsiperheiden 
ja vanhemmuuden 

tuki 

Yksinäisyys ja 
kiusaaminen

Osallisuus 
kasvuyhteisöissä 

ja palveluissa



13.11.20195

MITÄ ASIAKIRJOJA YHTEENSOVITETTIIN

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä  

ohjaavat asiakirjat 2020-2024 

(laadinnassa syksyllä 2019)

1. Asiakirja

Alueellinen hyvinvointikertomus ja -
suunnitelma

Laaja lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvoinnin kuvaus ja indikaattorit

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
valtakunnalliset linjaukset

2. Asiakirja

Alueellinen lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma

Lastensuojelulain ja alueellisesti 
valittujen kärkien mukaan lasten, nuorten 

ja perheiden hyvinvoinnin kuvaus ja 
indikaattorit

Alueelliset painopisteet ja tavoitteet

Kuntakohtaiset tavoitteet

3. Asiakirja

Alueellinen mielenterveys- ja 
päihdestrategia

Valtakunnallisten linjauksien mukaan

Alueellisen ennaltaehkäisevän 
mielenterveys- ja päihdetyön sekä 

palveluiden tavoitteet laaja-alaisesti lasten, 
nuorten ja perheiden osalta. 



13.11.20196

MITÄ TEHTIIN VERKOSTOISSA JA MIKSI

Kuntien LAPE-työryhmissä ja eri verkostoissa käsiteltiin yhdessä 
valitut kärjet, teemoja ja palveluita seuraavilla tiedoilla:

• Indikaattorit (LTH-tutkimus ja kouluterveyskyselyn tulokset 2017 ja 2019)

• Verkoston oma kokemustieto arjesta

• Kuntien hyvinvointikertomus ja –suunnitelma  (+ Kokkolan kohdalla LYK)

• Kuntien LAPE-työryhmien toteutukset ja muistiot

TUNNISTETTIIN NYKYTILAA, KEHITTÄMISTARPEITA JA TAVOITTEITA

Seuraavissa asioissa:

 Yksinäisyys ja kiusaaminen (kärki)

 Osallisuus kasvuyhteisöissä ja palveluissa (kärki)

 (pikku) lapsiperheiden ja vanhemmuuden tuki (kärki)

 Päihteet ja mielenterveys 

 Opiskeluhuolto

 Lastensuojelu 

 Yhdyspintatyö (perhekeskustoiminta, lapset puheeksi, sivi-sote yhteistyö 
jne.)



13.11.20197

KETKÄ KAIKKI OSALLISTUIVAT

MAAKUNNALLISET VERKOSTOT KUNTA-/ALUEKOHTAISET

LAPSET, NUORET

JA VANHEMMAT

 LAPE-yhteistyöryhmä

28.8.2019 (laadintaprosessin aloitus)

 LAPE–akatemia

4.9.2019 (alueellisten kärkien valinta)

 Pyöreän pöydän (järjestöt)

tapaaminen 4.9.2019

 Hyte-koordinaattorit 5.9.2019

 Mielenterveys- ja päihdestrategian

ohjausryhmä 5.9.2019

 Lapset puheeksi/palveluohjaus,

työryhmä 25.9.2019

 2.asteen kehittäjäverkosto

ja opiskelijahuolto 4.10.2019

 Lastensuojelun johtoryhmä 7.10.2019

 Keski-Pohjanmaan

etsivät nuorisotyöntekijät 11.10.2019

 Ohjaamo 7.10.2019

 Perheiden palveluiden johtoryhmä (Soite)

28.10.2019

 LAPE-akatemia 6.11.2019

(suunnitelman analysointi)

 LAPE-yhteistyöryhmä 8.11.2019

PERHEKESKUSALUEET

 Kokkolan perhekeskustiimi

19.8.2019 (ennakkokäsittely)

 Lestijokilaakson perhekeskustiimi

27.8.2019 (ennakkokäsittely)

 Perhonjokilaakson perhekeskustiimi 9.9.2019

KOKKOLA (sis. LYK-alkuarviointi)

 Kokkolan sivistystoimi, kehittämistiimi 10.9.2019

 Kokkolan opiskeluhuollon tiimi 11.9.2019

 Kokkolan nuorisovaltuusto; päihde ja mielenterveys

teema 17.9.2019

 Kokkolan sivistystoimi, kehittämistiimi 8.10.2019

 Kokkolan opiskeluhuollon vastuuhenkilöt 10.10.2019

 Kokkolan hyvinvointityöryhmä 28.10.2019

LESTIJÄRVI

 LAPE-työryhmä/ hyvinvointityöryhmä 19.9.2019

TOHOLAMPI

 LAPE-työryhmä 23.9.2019

KANNUS

 Opiskeluhuollon ohjausryhmä/LAPE-työryhmä 8.10.2019

HALSUA, KAUSTINEN JA VETELI (HaKaVe)

 LAPE-työryhmä 22.10.2019

PERHO (itsenäinen kirjaus)

KRUUNUPYY (itsenäinen kirjaus)

PERHEKESKUSALUEET

 Lestijokilaakson perhekeskustiimi 29.10.2019

 Kokkolan perhekeskustiimi 30.10.2019

 Perhonjokilaakson perhekeskustiimi 31.10.2019

 Perheiden

palveluiden

asiakasraati

10.10.2019

Keski-Pohjanmaan

kuntien nuorisovaltuustot

21.10.2019

(maakunnallinen

nuorisovaltuusto)

yhteensä 51 nuorta

 Toholampi

 Kannus

 Lestijärvi

 Kokkola

 Veteli

 Halsua

 Perho

 Kaustinen



13.11.20198

MITÄ SAATIIN AIKAISEKSI

Nykytilan kuvausta ja kehittämiskohteet 
• Yksinäisyys ja kiusaaminen 

• Osallisuus kasvuyhteisöissä ja palveluissa

• (pikku) lapsiperheiden ja vanhemmuuden tuki

• Yhdyspinnan yhteistyö (sivistys ja Soite)

Opiskeluhuollon nykytila kunnittain sekä henkilöstömitoitukset

(sivistys ja Soite)

Lastensuojelun tilastoja, yhteistyön nykytila ja 

kehittämistarpeet

Nuorten näkemykset ja asettamat tavoitteet 

Alueelliset yhteneväisyydet > Päämäärä sekä tavoitteet 

ja toimenpiteet
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MITÄ JÄI SAAVUTTAMATTA

Järjestöjen ja seurakuntien osallisuus (poikkeus Kokkolan LYK-

alkuarviointi)

Pienten lasten ja lasten osallisuus (poikkeus Kokkolan LYK-

alkuarviointi)

Laajempi vanhempien osallisuus (poikkeus Kokkolan LYK-

alkuarviointi)

Kattavasti monialainen tavoitteiden asettaminen ja 

toimenpiteet alueellisesti (selkeät vastuutahot ja aikataulut)

Tavoitekohtaiset arviointimittarit (vrt. valitut indikaattorit 

teemakohtaisesti)
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MITKÄ NOUSIVAT YHTEISESTI ESILLE (yhdyspinta) 

ALUEELLISEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN 
PÄÄMÄÄRÄ VUOSILLE 2020-2024:

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIEROJEN KAVENTAMINEN

PÄÄMÄÄRÄÄN TOTEUTTAMINEN KOLMENA KOKONAISUUTENA

1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä vanhemmuuden tuen 
lisääminen

2. Toimijoiden yhteistoiminnallisuuden edistäminen ja palveluiden 
turvaaminen 

3. Alueellisen hyvinvointityön koordinoinnin ja tiedolla johtamisen 
edistäminen
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1) LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SEKÄ 
VANHEMMUUDEN TUEN LISÄÄMINEN

Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyn 
tehostaminen 

• Koulupudokkaat, ratkaisuja

• Psyykkinen tuki kouluille

• Varhaisen tuen kehittäminen (kehitysviiveet)

• AKU-tiimin ja Nepsytiimin toiminnan jatkaminen

• Avun aktiivisempi tiedottaminen ja tarjoaminen lapsille ja nuorille

• Yksinäisyyden ja kiusaamisen aktiivisempi käsittely

• Kasvuympäristöissä tunnetaitojen, vuorovaikutustaitojen yms. lisääminen

• Nuorten osallisuuden ja harrastustoiminnan lisääminen

• Vanhempien eroon liittyvien palveluiden kehittäminen (lasten ja nuorten hyvinvointi keskiössä)

Ennaltaehkäisevän päihdetyö kehittäminen (alueellinen koordinointi)

Vanhemmuuden tuen ja avun lisääminen

• Perhe- ja vanhemmuusvalmennukset, vertaistuen lisääminen

• Voimaperheet toimintamalli neuvoloissa hyödyntäminen laajemmin

• Lapset puheeksi –menetelmän käytön levittäminen

• Lapsiperheiden palveluohjauksen (yhden puhelun periaate) avaaminen vanhemmille

• Eroneuvonnan ja –palveluiden kehittäminen eron alkuvaiheeseen

Erityislasten ja –nuorten huomiointi

Sosiaalisen median vaikutuksien ja positiivisten käyttötapojen tunnistaminen 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi
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OSAKOKONAISUUDET 2. JA 3.

2) TOIMIJOIDEN YHTEISTOIMINNALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA 

PALVELUIDEN TURVAAMINEN

Yhteistoiminnallisuuden lisääminen

• Puheeksi ottamisen kulttuurin edistäminen  

• Systeemisen toimintatavan sekä lapset puheeksi-toimintamallin laajentaminen

Lastensuojelun ja peruspalveluiden yhteistyön lisääminen ja säännölliset 

koulutukset lastensuojelusta (lastensuojeluilmoitus)

Resurssivajeen korjaaminen ja palveluiden kattavuuden turvaaminen (koulupsykologit, 

koululääkärit, ohjaamo-toiminta ja Ankkuri-tiimi)

3) ALUEELLISEN HYVINVOINTITYÖN KOORDINOINNIN JA TIEDOLLA 

JOHTAMINEN EDISTÄMINEN

Alueellisen lasten ja nuorten hyvinvointityön koordinoinnin ja tietopohjan 
toteuttaminen

• Alueellisesti yhteisten toimintamallien/hankkeiden sekä yhteisen osaamisen kehittäminen ja koordinointi 

• Alueellisen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tietopohjan luominen ja toimintamallit sen hyödyntämiseen 
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NUORTEN NÄKEMYKSET TAVOITTEIKSI

YKSINÄISYYS 
• Yksinäisyydestä pitäisi puhua enemmän ja kohdentaa enemmän resursseja yksinäisyyden 

vähentämiseen. 

• Koulun ryhmätöissä tulisi sekoittaa ryhmät etukäteen valittuna, jottei samat lapset ja nuoret jää 
yksin, kun saadaan valita kaverit ryhmään. 

• Enemmän yhteistä tekemistä kouluun ja vapaa-ajalle.

KIUSAAMINEN
• Puututaan kiusaamiseen enemmän; apua kiusaajalle ja kiusatulle sekä puhutaan vakavammin 

kiusaamisesta.

• Kiva koulu- toimintaa/puuttumisen toimintamalleja lisättäisiin

• Sosiaalista mediaa tulisi valvoa enemmän sekä sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa kiusaamista 
pitäisi käsitellä enemmän ja tietoa siitä jakaa 

OSALLISUUS
• Kokouksien, joissa on aikuisia ja nuoria, tulisi sujua luontevasti. Kokouksien ei saisi olla liian 

vakavia/jäykkiä tai liian vitsailevia.

• Aikuisten opetettava ja kannustettava lapsia ja nuoria vaikuttamaan asioihin jo pienestä pitäen.

• Lapsille ja nuorille kerhotoimintaa, jossa opetetaan vaikuttamisen keinoja.
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NUORTEN NÄKEMYKSET TAVOITTEIKSI

PÄIHTEET
• Poliisin pitäisi puuttua tehokkaammin (saattavat käydä jututtamassa nuorisoporukkaa, mutta eivät 

puutu, vaikka olisi syytä).

• Tulisi järjestää vanhemmille ja opettajille tietoiskuja, miten puuttua päihteiden käyttöön/kokeiluun.

• Tulisi järjestää jo alakoululaisille päihdevalistusta ja isommille oppilaille kokemusasiantuntijoita 
puhumaan.

MIELENTERVEYS
• Koulupsykologi tulisi esitellä kaikille oppilaille.

• Lasten ja nuorten psykiatrian osastolle pitäisi päästä pienemmin perustein/helpommin. 

• Nuorten auttaminen oikeissa asioissa/tarpeissa ja oikealla tavalla/palvelulla. Osalla tarve 
jollekin muulle aikuisten huomiolle ja apuun kuin juuri osastohoitoon, ja siten joku muu juuri 
osastohoitoa tarvitseva jää ilman tarvitsemaansa apua. 

NUORTEN SAAMA TUKI JA APU
• Apua koulupsykologeilta tulisi saada helpommin ja nopeammin. Nyt kuraattorin luo pääsee 

helpommin, mutta ei koulupsykologille. Tulisi kouluttaa enemmän koulupsykologeja, jotta heitä olisi 
enemmän saatavilla/palkattavissa.

• Tulisi tiedottaa paremmin avun saamisesta ja tarjota sitä aktiivisesti. Nyt ei joko tiedetä tai 
sitten apua saa, jos tietää ja uskaltaa hakea/kysyä. 

• Pitää madaltaa kynnystä hakea apua ja tehdä avun hakeminen hyväksytyksi (normaali 
käytäntö), asiasta pitäisi puhua enemmän jo alakoulussa. Nuoret eivät kaikki ota vastaan apua 
(pelko) ja kaikki ei osaa hakea apua.



KATJA KIVIOJA

LAPE muutosagentti

katja.kivioja@soite.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#lapeakatemia

#tulevaisuudentahdissa

AIKAA LAPSELLE -
hyvinvointisuunnitelma

mailto:katja.kivioja@soite.fi


Kiitos!
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