Kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten
fyysistä väkivaltaa elämän aikana, %

Barnahus-hanke
Pohjois-Karjalan LASTA-malli

LAPSIIN KOHDISTUVA
VÄKIVALTA

Barnahus-hanke
Valtakunnallinen THL:n koordinoima hanke, jossa tehostetaan lapsiin kohdistuvien
väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä väkivaltaa kohdanneiden lasten tukea ja hoitoa.
Tavoitteet

https://verkkokoulut.thl.fi

•

Väkivaltaa kokeneiden lasten ja perheiden tarvitseman tuen ja hoidon koordinaation sekä
sisällön kehittäminen

•

Lapsiystävällisten kohtaamisten ja tilojen varmistaminen kaikille lapsille, joita kuullaan
oikeudellisessa kontekstissa

•

Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen (poliisi, syyttäjä, oik. psyk. yksiköt,
lastensuojelu, somaattinen ja psykiatrinen sairaanhoito, koulu, varhaiskasvatus, neuvola) ja
mallien jalkauttaminen

•

Rikosilmoituksesta tuomioon kuluvan viiveeseen vaikuttaminen viranomaisyhteistyön
keinoin

•

Maksuttomien, tutkittuun tietoon perustuvien verkkokoulutusten rakentaminen kaikkien
lapsiin kohdistuvia väkivaltaepäilyjä kohtaavien ammattilaisten ulottuville

Pohjois-Karjalan
LASTA-malli
 Pohjois-Karjalan LASTA-mallia lähdettiin
rakentamaan osana LAPE-muutosohjelmaa
 Poliisin, lastensuojelun ja terveydenhuollon
viranomaisyhteistyön malli, joka sisältää
lastensuojelun johdolla tehtävän laajan,
strukturoidun lähtötilannekartoituksen ja
tiedonkeruun sekä kuukausittaiset
viranomaiskokoukset
 Pilotoitu Siun soten keskisellä ja läntisellä
alueella 4/2018 -> Laajennettu koko Siun
soten alueelle 2/2021
Video:
Pohjois-Karjalan viranomaisyhteistyön malli
lapsiin kohdistuvissa rikosepäilyissä - YouTube

Pohjois-Karjalan LASTA-malli
Epäily lapseen kohdistuneesta pahoinpitely- tai
seksuaalirikoksesta poliisille ja lastensuojeluun.

Lähdetään selvittämään tilannekuvaa monialaisesti, yhteistyössä.
Lievemmissä ja/tai lisäselvittelyä vaativissa tapauksissa lastensuojelu
pääsee heti aloittamaan työskentelyn perheessä. Lastensuojelu
suorittaa tiedonkeruuta LASTA-lomakkeen mukaisesti.

Lastensuojelu voi pyytää myös terveydenhuollon tiedot LASTAyhteyshenkilöiltä. Terveydenhuolto arvioi lapsen fyysistä ja psyykkistä
vointia ja ohjaa tämän perheineen tarvittaessa hoidon piiriin
yhteistyössä lastensuojelun ja poliisin kanssa.

LASTA-lomake sekä muu selvinnyt tieto toimitetaan poliisille,
mahdollisen esitutkinnan liitteeksi. Monialaisesti pohditaan kuinka
perheen auttamisessa edetään mahdollinen rikosprosessi huomioiden.

Tuloksena kolmen viranomaistahon arvio kokonaistilanteesta, tuen
tarpeesta sekä rikosepäilystä. Lapsen ja perheen tuki ei viivästy.
Viranomaisyhteistyö paranee.

Koostuu Siun soten alueen viranomaisista: poliisi, lastensuojelu,
palvelutarpeen arviointitiimit ja terveydenhuolto. Lisäksi työryhmässä
on KYS lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikön edustus.
Kokoontuu kuukausittain

LASTA-työryhmä

Kokousten tavoitteena parantaa ja kehittää viranomaisten välistä
yhteistyötä ja toimenpiteitä esille tulleissa lasten
kaltoinkohtelutapauksissa
Mahdollistaa moniammatillisen työskentelyn viranomaisilla käsittelyssä
olevissa tapauksissa

LEENA LUKKARINEN
Projektisuunnittelija, sairaanhoitaja
Barnahus-hanke
Pohjois-Karjalan LASTA-malli
p. 050-568 8190
leena.lukkarinen@siunsote.fi

Lasten kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyyn liittyvä koulutus- ja
kehittämistyö – maakunnallisena asiantuntijatyöryhmänä toimiminen

