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Kaltoinkohtelu on lapsen merkittävä terveysriski 
•  Vuonna 2014 poliisin tilastoissa 73 alaikäisen surmaa 
•  Väkivalta, seksuaalinen hyväksikäyttö ja laiminlyönti ovat lasten 

psyykkisten häiriöiden merkittävin ei-biologinen syy 
•  Vuonna 2014 poliisin tietoon tullut 7552 epäiltyä rikosta 
    - 5220 pahoinpitelyä, 375 törkeää tms, 106 heitteillepanoa  
    - 1320 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä  
    - näistä noin 600 (8%) tutkittiin LN oik.psyk.yksiköissä 
    - poliisi tutkii 92%, yhteismuodot vaihtelevat 
•  Perheväkivalta on vakavimpia lapsiimme kohdistuvia terveys- ja 

hyvinvointiuhkia 
    - noin 20% suomalaislapsista on lapsiuhritutkimuksen mukaan altistunut    

 perheen sisäiselle väkivallalle 
    - viranomaisten välinen yhteistyö on kaikkien selvitysten mukaan 

 puutteellista- ja osasyy ongelman jatkumiseen 
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LASTA -hanke (Lastenasiantalo) 

•  Lastenasiaintalo (Lasta-hanke) on valtakunnallisesti ohjattu, 
alueellisesti johdettu ja toteutettu poikkihallinnollinen 
kehittämisprosessi lapsen edun varmistamiseksi tilanteissa, joissa 
epäillään häneen kohdistuneen pahoinpitely- tai seksuaalirikos.  

•  Se toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimana 
ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM), oikeusministeriön (OM) ja 
sisäasiainministeriön (SM) tukemana.  

•  Lasta -hanketta toteutetaan Turun yliopistollisen keskussairaalan, 
TYKS:n erityisvastuualueella.  

•  Toiminta käynnistyi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Turun, 
Kaarinan ja Raision alueella syksyllä 2014 ja laajentui syksyllä 2015 
Akseli-kuntien alueelle sekä keväällä 2016 Loimaan, 
Uudenkaupungin ja Salon poliisiasemien alueella.  
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LASTA:n lakiperusteita 
•  Laki lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen 

selvittämisen järjestämisestä (793/2013) ”järjestämislaki” 
–  4§ oikeuttaa saamaan kaiken tutkimuksen kannalta tärkeän tiedon. 

Lapsen ollessa uhri, myös hänen suojelemisensa kannalta tärkeä tieto 
liittyy tutkinnan hyvään suorittamiseen 

•  Lapsen perus- ja ihmisoikeuksia turvaavien sopimusten parempi 
toteuttaminen (esim. YK:n Lasten oikeuksien yleissopimus, LOS, 
SopS 60/1991)  
–  Suomi on saanut huomautuksia lasten oikeuksia huonosta huomioon 

ottamisesta viranomaisprosesseissa 

•  Muut kansainväliset asiakirjat (esim. Lanzaroten sopimus, SopS 
87/2011, Istanbulin sopimus SopS 53/2015 ;ja Euroopan neuvoston 
lapsiystävällisen oikeuden suuntaviivat ja direktiivi rikoksen uhrin 
oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista, 
2012/29/EU) 
–  lapsen auttaminen; lapsen kuuleminen; lapsen suojaaminen 
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Koordinaatio ja konsultaatio  

•  On tärkeää, että lapsen ja perheen kokonaistilanne väkivaltaepäilyn 
tilanteissa koordinoidaan hallitusti  

•  Koordinaation tavoitteena on vähentää viranomaistoimien 
mahdollisia haitallisia vaikutuksia 

•  Koordinointiin liittyy tiedon hankinta, tiedon hallinta, 
monitieteellisen tiedon yhdistäminen, kokonaiskuvan 
muodostaminen ja tarvittavien toimenpiteiden, tuen, hoidon ja 
palveluiden oikea-aikaisuus     

•  Lasta-prosessissa poliisi pyytää esitutkinnan suorittamista varten 
konsultaatiota lapsen taustatietojen kartoittamista varten ja 
esitutkinnan suorittamiseksi Lasta-työntekijältä. 

•  Tätä varten on luotu taustakartoituslomake lapsen kohonnutta riskiä 
kuvaavista terveydenhuollon ja lastensuojelun tiedoista 
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Lapsen etu avautuu vain monen näkökulman 
kautta 

•  Oleellisten tietojen koostaminen taustatietolomakkeen avulla  
–  riskinarvio käsitteenä moninainen 
–  oikeuden toteutuminen: uhri ja epäilty 
–  rikoksen toistuminen 
–  lapsen suojelu 
–  terveyden ja kehityksen vaara 

•  Monialaisessa yhteistyökokouksessa konkretisoituva 
yhteistoimintasuunnitelma 
–  eri prosessit pysyvät mielessä 
–  somaattiset tutkimukset, lapsen ja perheen tuki, edunvalvonta 
–  ajoituksista sopiminen 
–  toimijoiden väliset yhteystiedot 
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Taustatietolomake riskinarviointina 

•  Onko viitteitä siitä, että yksittäinen rikosepäily on osa 
suurempaa kokonaisuutta 
–  vakavat seuraukset 
–  toistuminen 
–  poliisin tiedonsaantioikeudet täydentyvät ”järjestämislain” kautta 

•  Onko viitteitä lapsen suojelemisen erityisestä tarpeesta 
–  terveydenhuoltotietojen pyytäminen satunnaista 
–  aiempien tietojen pyytäminen 

•  Onko vielä aikaa somaattisille tutkimuksille 
–  onko syytä järjestää pediatrinen seuranta  
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Taustalomake: konkretiaa 

•  Poliisi lähettää saamansa ilmoituksen konsultaatiopyyntönä 
Lasta-työryhmään kaikista pahoinpitely- ja 
seksuaalirikosepäilyistä 
–  poikkeuksena akuutin somaattisen tutkinnan kautta  
–  näistä ei tehdä systemaattista taustatietokartoitusta: miksi? 

•  Lasta-työntekijä lähettää soittopyynnön sosiaalityöntekijälle 
(lastensuojelu/sosiaalipäivystys) 
–  yleensä soitto tulee parin päivän sisällä 
–  parhaiten on toiminut se, että sosiaalityöntekijällä on lomake 

edessään 
–  kysyy työntekijän näkemystä monialaisen kokouksen tarpeesta 
–  voi kehottaa häntä pyytämään taustatietolomaketta oman 

selvittämistyön tueksi 
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Taustalomake: konkretiaa 2 

•  Lasta-työntekijä kokoaa vastaukset erikoissairaanhoidon ja 
aluetietojärjestelmän terveystiedoista 
–  yksityiskohtaiset ohjeet ja lääkärikonsultaation mahdollisuus 
–  erityisesti kannanotto aiempien merkintöjen merkityksestä 
–  aluetietojärjestelmän kattavuus on ongelma: yhteyshenkilöt 
–  kirjaa oman näkemyksensä monialaisen kokouksen tarpeesta 
–  kirjaa myös ehdotuksensa lapsen kuulemisesta yhteistyössä 

myös oikeuspsykiatrian yksikön kanssa 
•  kehitykselliset pulmat 
•  lastenpsykiatrinen hoitokontakti   

•  Lähettää (faksaa) poliisille viimeistään torstaina– keskeisenä 
on pyrkimys nopeuteen 
–  poliisi ilmoittaa tapaukset monialaiseen työryhmään perjantaina 
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Monialainen yhteistyökokous 

•  Kerran viikossa, tiistai aamupäivä 
–  poliisi, syyttäjä, lapsen sosiaalityöntekijä, sosiaalipediatri, 

oikeuspsykiatrian edustaja, sosiaalityön, kriisityön ja 
lastenpsykiatrian asiantuntija 

–  poliisiasemat ja syyttäjä etänä; sosiaalityöntekijät joko paikan 
päällä tai etänä poliisiasemalla 

•  Puoli tuntia tapausta kohden (voi olla useampia lapsia) 
•  Poliisin, lastensuojelun ja terveydenhuollon tiedot käydään 

tarkemmin läpi 
–  muu asiantuntijat kommentoivat 
–  keskustelun kautta löytyy näkökulmia sekä rikostutkintaan ja 

lastensuojeluun että terveydenhuollon toimiin (myös Oipsy) 
–  kunkin toimijan seuraavat askelet synkronoidaan 
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Monialainen yhteistyökokous 2 

•  Kokouksesta tehdään muistio 
–  poliisille ja (pyynnöstä) lastensuojeluun 
–  suojattuun näkymään sairaalan tietokantaan 
–  helpottaa toimijoiden keskinäistä yhteydenpitoa 
–  mahdollistaa Lasta-työntekijän jatko-koordinaation 
–  puhelinsoitolla lastensuojeluun / poliisiin 

•  1.10.2015 – 27.5.2016  
 80 lapsen asia käsitelty työryhmässä 161 taustakartoituksesta 

•  Sosiaalityöntekijöiden saama tuki jälkeenpäin on varmistettava  
–  taustakartoitus vie aikaa – jatkossa voisi olla netissä ohjeellisena 

kartoitustyökaluna kun epäillään lapseen kohdistunutta väkivaltaa 
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Malliin liittyviä kysymyksiä 

•  Lapsen ja perheen auttamiseen ei ole saanut uutta struktuuria 
–  pitäisikö? sosiaalipalveluiden vastuulla… 

•  Lapsen kuulemisen ympäristö ei ole saanut huomiota 
•  Sosiaalityöntekijän tuki palvelutarpeen arvioon / 

lastensuojelutarpeen selvittämiseen 
–  tarve saada jäsennetysti terveydenhuollon tietoja 
–  tarve moniammatilliselle tuelle 

•  Niiden lasten tilanne, jotka eivät tule kokoukseen 
–  Lasta-työntekijän tukisoitto? 
–  parasta olisi, että sosiaalityöntekijä saisi myös pyytää koolle 

väkivaltailmiöön erikoistuneen ryhmän 
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Malliin liittyviä kysymyksiä 2 

•  Kirjaukset 
–  potilastietojärjestelmän perhelehdelle tieto, että on mukana Lasta-

hankkeessa ja yhteysnumero koordinaattorille 
–  muut oleelliset tiedot suojatuille sivuille (pp/seri) 
–  lomake ja muistio erillisellä asemalla: poliisin asiakirjoja 

•  Etäyhteydet 
–  erittäin tärkeä osa mallia, johon satsaaminen kannattaa 
–  vain poliisiin onnistuu soittamaan monipistesoitolla – muttei aina 
–  ajoittain sairaalankin yhteys on pettänyt 
–  kokeiltu pelkällä puhelimellakin 

•  Poliisin ja syyttäjän erikoistuminen on suuri etu 
–  valitettavan vähän on erikoistuneita yksiköitä 
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Somaattisten tutkimusten malli 

•  Lapsi tulee poliklinikalle löydöksin, jotka voivat liittyä 
pahoinpitelyyn 

•  Otetaan lastenkirurgiselle osastolle 
–  tutkimuskoordinaattori kutsuu koolle suunnittelupalaverin 
–  tutkimukset 

•  Diagnostinen palaveri 
–  erikoislääkärit, lapsen asioista vastaava ja sairaalan 

sosiaalityöntekijä, koordinaattori, (poliisi) 
–  kirjataan yhteinen etenemissuunnitelma 
–  toisessa osassa vanhemmat mukana ja kuulevat suunnitelmasta 
–  3 (-12) kk seuranta sosiaalipediatrian poliklinikalla 
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Lasten seri-tutkimukset Tyksissä 2003-2010 
 (Anttila,Teiro)  
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Lasten pahoinpitely- ja seri-tutkimukset 
Tyksissä 2013- 7/2016 (Anttila, Teiro)  
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Lasten pahoinpitely- ja seri-tutkimukset Tyksissä 
2013- 7/2016 yhteensä 362 kpl (Anttila, Teiro)  
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Pahoinpitelyt 
 2013  2014  2015     2016 

<1v  38%  38%  23%  64% 
>5v  46%  40%  53%  23% 

Poika  52%  65%  53%  73% 
 

Osasto  44%  47%  30%  64% 
 

MRI  33%  32%  23%  59% 
Löydös  81%  74%  93%  93% 

 
 



Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma 

•  Lastensuojelun ja muiden erityispalveluiden kehittäminen on 
yksi neljästä keskeisestä kokonaisuudesta. Sen yhtenä 
tavoitteena on: 

•  Palveluiden ja toimintojen hallintorajat ylittävä horisontaalinen 
integraatio ja yhteensovittaminen. Sen yhtenä toimenpiteenä: 

•  Lasten pahoinpitelyn ja seksuaalisen hyväksikäytön 
viranomaistoiminnan ja auttamisen moniammatillinen 
toimintatapa 

•  Tämän kautta alueen olisi helppo hakea pilotointirahoitusta 
Lasta-toiminnan sovittamiselle ja kokeilemiselle 
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