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  Asia  Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet 

1. Kokouksen avaus ja Lape -
tilannekatsaus 

 
- Diaesitys liitteenä 
 
Menneiden tapahtumien linkkejä: 
- Lape konferenssi 
- Lasten ja nuorten mielenterveyden trendit 
 
Tulevia tapahtumia: 

- Lape info 10.4.2018: tallenne tulee myöhemmin nettisivuille 

- Lape-päivät 23.-24.4.2018 

- Erityispalveluiden valtakunnallinen työryhmä aloittanut toimintansa 
maaliskuussa: Tavoitteena tehdä kansalliset periaate ja toimintatapalinjaukset 
erityis- ja vaativan tason palveluille 
 
7.6.2018 Erityispalveluiden työpaja 
 



 

 

2.  Lape-hankkeen itsearviointi 1. Missä on onnistuttu? 

• vuoropuhelu eri toimijoiden kesken on tuottanut ymmärrystä ja tietoa 

toisten työstä 

• terveys- ja sosiaalipalveluiden yhteinen miettiminen sen suhteen miten 

pitäisi toimia jatkossa, että olemassa olevien resurssien kanssa  

• kokouskäytännön jämäköityneet ajan kuluessa 

• infoaminen on onnistunutta 

• On arvokasta, että lasten ja perheiden asioita on nostettu laaja-alaisesti 

esille 

2. Missä olisi parannettavan varaa? 

• huolena on eri työryhmien välinen yhteistyö: Onko yhteiset tavoitteet? 

• kaivattaisi jo konkreettisia tavoitteita ja myös aikaansaannoksia 

• oman panostuksen merkityksellisyys epäselvää 

• Kehittäjäryhmä iso, osallistuminen vaihtelevaa: miten ihmisiä olisi 

saanut sitoutettua paremmin (oma rooli esim?) 

• Viesti poliittisilta päättäjiltä suunnitelmista kehittäjäryhmille? 

 
3. Kolme seuraavaa toimenpidettä? 

 

• Konkretisointi ja koonti:  Pilottien jalkauttamissuunnitelma, 
siltaamissuunnitelma vuodelle 2019 

• Yhteistyö ja koordinaatio muiden kehittäjäryhmien kanssa 
- eropalveluiden koordinaattori vieraana seuraavassa työryhmässä 
- OT-kehittäjien kutsuminen kesäkuun kokoukseen 

 
 

• Raportointi ja tiedotus aikaansaannoksista  
 
- konkreettinen raportti: yhteenveto työryhmän työskentelystä; 
oman kunnan porukkaa voisi tiedottaa 
 
→jalkauttamissuunnitelma; että jäisi edes jotain elämään; 
terveisit maakunnalle 
- taukovuodelle yhteisestä ”ylläpitävästä” työskentelystä 
sopiminen 

 

 Maahanmuuttaja-asiat: 
Projektikoordinaattori Suvi 
Niemisen alustus aiheeseen + 
Terveiset VOK 
yhteistyöpalaverista 
 

- Diaesitys liitteenä 

 

- suurin palveluiden tarve erityis- ja vaativan tason palveluissa 

turvapaikanhakijoilla ja pakolaisilla 

- yhteiset Lape tavoitteet: asenneilmapiiri, palveluiden ja 

toimintamallien yhdenmukaistaminen, yhdenvertaisuuden 

parantaminen, monimuotoisuuden huomioiminen 

- pääpaino kotouttamisjärjestelmän ja peruspalveluiden kehittämisessä 

maahanmuuttajataustaisille lapsille, nuorille ja perheille 

- osaamisen ja tietämyksen vahvistaminen 

- ”kaikki kotouttaa” -toimintakulttuurin edistäminen 



 

 

 

- ammattilaisilla tarvittaessa konsultointimahdollisuus 

4.  Kissanmaan 
perhetukikeskuksen terveisiä 

 
- Kissanmaalle tullaan kiireellisellä sijoituksella, kun kriisitilanne on jo 

suuri 
- kieliongelma, tulkkipalveluita onneksi hyvin saatavilla, mutta 

kiireellisissä tilanteissa ei, puhetulkkausta 
- tulee paljon väärinymmärryksiä 
- alussa panostetaan kohtaamiseen ja luottamuksen syntymiseen: 

viranomaisen pelko moninkertainen suomalaisiin verrattuna 
- maahanmuuttajat näkyvät koko ajan, myös toisen polven 

maahanmuuttajia 
 

4. Ryhmätyöskentelyn tuotos: 
Kehittämisideoiden 
kokoaminen ja toivottavasti 
suunnitelma jonkin 
idean/joidenkin ideoiden 
eteenpäin viemisestä 
 

 
- varhaisempaa tukea tarvittaisi (ennen kuin ollaan traumapsykiatrian 

sairaalahoidon tarpeessa) 

- palveluista pitäisi kertoa varhaisessa vaiheessa, oikea-aikaisesti:  

Mikä on oikea-aikaisuus? 

- pitäisi antaa oikeaa tietoa mahdollisimman aikaisin, ei pelkästään 

toisten maahanmuuttajien kertomusten kautta tiedottamista 

- mahdollisimman nopeasti kielenopetukseen pitäisi päästä molemmat 

puolisot ja lapset varhaiskasvatukseen 

- Perheet (usein naiset) eivät välttämättä tiedä mihin voi hakea/saada 

apua 

- verkoston rakentaminen 

- Traumapsykiatrinen hoitoketju:  

Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluverkon hyödyntäminen 

- Lasten traumapsykiatrialle mahdollista miettiä konsultaatiotoimintaa 

maahanmuuttajien traumoihin liittyvissä asioissa, mutta ensisijaista  

olisi kouluttaminen ja tiedon lisääminen kaikille tasoille, jotta osataan  

tunnistaa ja toimia oikein 

- Koulutuksen tarvetta muutenkin: 

mm. Kulttuurisensitiivisyys, Kulttuuriristiriidat ja ilmiöt perheen arjessa 

- Koko perheen huomioiminen tärkeää 

- varhaisen vaiheen sosiaalityössä hyvin vähän maahanmuuttajia; onko 

niin, ettei siellä ole tarjota palveluita, joista maahanmuuttajat 

hyötyvät? 

- Lastensuojelussa sen sijaan maahanmuuttajat näkyvät, sitten kun 

ongelmat suuria 

- somatiikan puolella myös näkyy, että luottamuksen rakentamiseen 

täytyy panostaa 

- Luottamuksen rakentaminen kohtaamistyön kautta äärimmäisen 

tärkeää palveluiden kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa! 

- mistä tulee kokemus, että ei saa apua? 

 
 

 
  



 

 

 

Tulevat kokoukset 8.5.2018   klo 9-12    
Laivapuiston perhetalo, Tiiliruukinkatu 1 
20.6.2018 klo 13-16  

 

27.8.2018 klo 13-16  
26.9.2018 klo 9-12    

 


