
Tue lasta ja nuorta

- Arvosta lapsen / nuoren lähestymistä ainutkertaisena luottamuksen osoituksena

- Kohtaa ja pysähdy kuuntelemaan sensitiivisesti, ota lapsen / nuoren kertoma 

vakavasti

- Arvioi tilanne ja akuutin avun tarve osapuolten kokemuksia kunnioittaen: Mitä on 

tapahtunut ja millä aikavälillä? Ketkä ovat osallisia? Kuka tietää asiasta? Miten 

asiaan on reagoitu aikaisemmin? 

- Varmista riittävä tuki ja tukiverkostot

- Selvitä lapselle / nuorelle, mitä tapahtuu seuraavaksi ja milloin

- Työkalut: Väkivallan monet muodot, Lapsen oikeuksien sopimus

Tukipalvelut

• Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku

• Ankkuri-tiimi

• Rikosuhripäivystys

• Päijät-Hämeen Sovittelutoimisto

• Nettiturvakoti

• Nuorten mielenterveystalo

Kun omat 

keinot 

eivät riitä

• Poliisi 112

Lastensuojelun päivystys

• PHHYKY, p. 050 398 7610

• Heinola, p. 044 797 7098

• Sysmä, p. 044 7134589 

Virka-ajan ulkopuolella 112

• Sosiaalipäivystys

• Akuutti24 -

päivystyskeskus 

Kiusaamisväkivallan 

tunnistaminen ja 

siihen puuttuminen 

lasten ja nuorten parissa

Ilmoitusvelvollisuus

• Rikosilmoitus

• LSL 25 §: Lastensuojeluilmoitus

• PHHYKY

• Heinolan kaupunki

• Sysmä

Apua tilanteen arviointiin

• Esimies, kollega

• Koulukuraattori, terveydenhoitaja, psykologi

• Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus 

Valopilkku

• PHHYKY, Lapsiperhepalveluiden ohjaus ja neuvonta, 

p. 044 416 44407 

• Heinola, lastensuojelun päivystys, p. 044 797 7098

• Sysmä, lastensuojelun päivystys, p. 044 7134589 

• Poliisi 
• Tutkinnanjohtaja rikoskomisario 

Jari Kiiskinen p. 0295 437 586

• Tutkija vanhempi rikoskonstaapeli 

Sina Mujunen, p. 0295 437 386

• Tutkija vanhempi rikoskonstaapeli 

Anu Siltala, p. 0295437 275 

• Ankkuritiimi, sosiaalityöntekijä, p. 044 716 1736

• Lahden ensi- ja turvakoti, lapsityö, p. 044 705 3706

• Rikosuhripäivystys p. 050 402 1158

Huoli herää

- Lapsen / nuoren oma kokemus kiusatuksi tulemisesta

- Toiminta poikkeaa lapsen / nuoren omasta normaalista toiminnasta 

- Muiden havainnot, reaktiot, torjunta ja epäsuosio

- Kielteiset käsitykset / odotukset itsestä ja/tai muista

- Epäsuotuisat aikeet ja teot itseä ja/tai muita kohtaan

- Somaattinen oireilu

http://phturvallisuusverkosto.pbworks.com/w/page/114677056/V%C3%A4kivalta ja sen muodot l%C3%A4hisuhteissa
https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/mika-on-lapsen-oikeuksien-sopimus/
https://www.valopilkkuja.fi/
https://www.poliisi.fi/hame/ankkuri
https://www.riku.fi/fi/etusivu/
http://harjulan.fi/tyoikaiset/sovittelu/
https://nettiturvakoti.fi/
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx
https://www.poliisi.fi/hame
https://www.phhyky.fi/fi/perhe-ja-sosiaalipalvelut/aikuiset/sosiaalipaivystys/
https://www.poliisi.fi/rikokset/sahkoinen_rikosilmoitus
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojeluilmoitus-ja-lastensuojeluasian-vireilletulo/lastensuojeluilmoitus
https://www.hyvis.fi/web/paijat-hame/asioi-sosiaalipalveluissa#lastensuojelu
http://www.heinola.fi/lastensuojelu
http://terveys.sysma.fi/perhepalvelut/lastensuojelu
https://www.valopilkkuja.fi/
https://www.poliisi.fi/hame/ankkuri
https://ensijaturvakotienliitto.fi/lahdenensijaturvakoti/palvelut/perhevakivaltatyon-avopalvelut/lapsityo/
https://www.riku.fi/fi/etusivu/

