
Alueellinen koulutus 

 
Satasairaala / Koulutuspalvelut  koulutuspalvelut@satasairaala.fi 

    

 

”Hei, mul ois yks juttu!” 

- Miten toimin Satakunnassa? 
 

 

Aika ja paikka ti 22.11.2022 klo 12.00–15.30 

N2 auditorio (Satasairaala) tai Teams -etäyhteys 

Satasairaala, Sairaalantie 3, Pori 

 

 

Kohderyhmä Kaikki asiantuntijat, jotka omassa työssään kohtaavat tai saattavat kohdata 

kaltoin kohdellun lapsen tai nuoren ja hänen perheensä. 

 

Tavoite Saada uusinta tietoa ja oppia yhteistyömuotoja kaltoin kohdellun lapsen ja 

nuoren kohtaamiseen ja oikea-aikaisiin toimintatapoihin. 
 

 

Sisältö  Tunnistaa kaltoin kohdeltu lapsi ja nuori 

  Kaltoin kohdellun lapsen ja nuoren kohtaaminen 

  Yhteistyö perheen ja viranomaisten kanssa 

  Barnahus- ja LASTA-toimintamallien tunnetuksi tekeminen Satakunnassa. 
 

 

Ilmoittautuminen 15.11.2022 mennessä;  

 Satasairaalan (SATSHP:n) työntekijät Henkan Koulutushallinnan kautta. 

 Muut Koulutuskalenterin kautta. Edellyttää rekisteröitymistä järjestelmän 

käyttäjäksi. 

 Peruminen tapahtuu samasta paikasta kuin ilmoittautuminen. 

 Koulutus on maksuton osallistujille. 

 Etäyhteyteen ilmoittautuneet saavat Teams –kutsun ennen koulutuspäivää. 

 

 

 

Yhteyshenkilö Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antaa sähköisesti tutkimuskoordinaattori 

Sanna Boman etunimi.sukunimi@satasairaala.fi 

 

Barnahus-hankkeessa yhdenmukaistetaan monialaisen yhteistyön ja viran-

omaisten välisen tiedon jaon mallit, joita jo kehitetty THL:ssä mm. LASTA-malli 

sekä alueellisesti yliopistosairaaloiden oikeuspsykologian/-psykiatrian yksiköissä 

yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.   

  Linkki Barnahus-sivustolle: Barnahus 

 

  

http://hrm3app.sisasatshp.fi:81/cas/login?service=http%3A%2F%2Fhrm3app.sisasatshp.fi%2Fhrm%2Fssologin
https://urldefense.com/v3/__https:/eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Fkoulutuskalenteri.satasairaala.fi*2Fsatshp_public_training&data=04*7C01*7Cville.makinen*402m-it.fi*7Cf029fc66b71f43f50f6308da0d96c885*7C0894c731e58f4cefa03df00a1fd16d7f*7C0*7C0*7C637837238502964041*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000&sdata=ganACQU8o9Ocj819JUZ4dsXetCJqsAyhziNj7eyMprs*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!AaIhyw!5QH0BSzxk_gqnrSR3kQOFWNB3csmTe4dPib56Pv4S8uMYFNLS7RTLcUqtjSGNjQ$
mailto:etunimi.sukunimi@satasairaala.fi
https://barnahus.fi/


Alueellinen koulutus 

 
Satasairaala / Koulutuspalvelut  koulutuspalvelut@satasairaala.fi 

    

       

 

”Hei, mul ois yks juttu!”  

- Miten toimin Satakunnassa? 
 

 

 

 

 

Ohjelma Tervetuloa! 

  

Petra Ahonen, johtava sosiaalityöntekijä,  

Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö 

 
12.00–12.30     Kun väkivaltaepäily herää, miten toimitaan? 

Rikosprosessin eteneminen, edunvalvonta  
  Kimmo Lindholm, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario, Lounais-Suomen poliisilaitos 
 
12.30–13.10    Kun väkivaltaepäily herää – lapsen kohtaaminen ja kuuleminen 

Veera Snellman, psykologi, lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian 

tutkimusyksikkö, VSSHP 
Elina Luostarinen, erikoistutkija, lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian  
tutkimusyksikkö, VSSHP 

 
13.10–13.35   tauko, kahvi-/teetarjoilu (N2 auditoriossa oleville) 
 
13.35–14.10  Akuutisti pahoinpidellyn lapsen ja nuoren polku Satasairaalassa 
  Poliisin pyytämä taustatietoselvitys 

Sari Malmi, lastenkirurgi, Satasairaala 
Sanna Boman, tutkimuskoordinaattori, Satasairaala 

 
14.10–14.55   Kaltoin kohdellun lapsen ja nuoren suojelu ja perheen kanssa työskentely 

Tiina Ojansuu, konsultoiva sosiaalityöntekijä, Rauma 
Johanna Mattila, konsultoiva sosiaalityöntekijä, Pori 

 
14.55–15.15   Lapsen ja vanhemman kanssa tehtävä työ 

Luennoitsija avoin, Ensi- ja turvakotiyhdistys, Pori  
 
15.15–15.30   Keskustelua ja iltapäivän päätös 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


