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MERI-LAPIN JÄRJESTÖJEN LAPSIPERHEIDEN ELÄMÄNKAARIVERKOSTO  
      MUISTIO 2/2019 

 
Aika:  tiistaina 14.5.2019 klo 13:00-15:00 
 
Paikka: Kokoustila Kajuutta, Kansalaistoiminnan keskus- Majakka 
  Pohjoisrantakatu 5, Kemi 

 
Läsnä: Nimi: Organisaatio: 

  Kemin seurakunta 
  Keminmaan seurakunta 

x Merja Frantti Tornion Perheiden talo ry, Kamraatti-hanke 
  MLL Simon paikallisyhdistys ry 
  Ylitornion seurakunta 
  Ylitornion Voimistelu ja Liikunta YliVoLi 
  Ylitornion MLL 
  Kemin Pelastakaa lapset ry 
  Kemin MLL 
  Suomen Unicef ry Kemi 
  Nuorten ystävät/ Jokirinne  
  Lassilan koulun vanhempainyhdistys ry 
  Simon koulun vanhempainyhdistys ry 
  Tornion MLL 

x Marika Rahkonen Tornion seurakunta 
  Simon seurakunta 
  Simon 4H yhdistys ry 
   Luotolan nuoret ry/Kemin Pelastakaa lapset ry 
  Arjen tuki ry 
  Keminmaan naisvoimistelijat 

x Jaana Karjalainen Pohjantähti-opisto, Yhtymäpinnassa nuori-hanke 
  Erityislasten omaiset Elo ry 
 Anne Huotari EHYT ry Pohjois-Suomi  
  Tervolan MLL ry 
  Tervolan seurakunta 
  Leijonaemot ry 

x Tytti Kumpulainen Toivola-Luotola Setlementti ry 
  Hilma-kylät ry, Keminmaa 
  Kantojärven kyläyhdistys ry 
  Paakkolan kyläyhdistys ry 
  Etelä-Portimojärven kyläyhdistys ry 
  Napapiiri-Juoksengin kyläyhdistys ry 

x (etä) Markku Iso-Heiko YVPL Yhden vanhemman perheiden liitto ry 
x Tarja Sipilä  Vihreä ja kestävä Kemi -hanke 
x Tarja Lipponen Lapin amk Touri miehelle -hanke 
x Marja Heikkinen, Arto Vähänikkilä Lapin poliisilaitos 
x Aila Rytkönen, Jarno Helin Majakka ry 
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1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin klo 13. Käytiin esittelykierros. 
 

2. EET (ennalta ehkäisevä työ) ja Ankkuri -malli Meri-Lapissa,         
Lapin poliisilaitos, vanhempi rikoskonstaapeli Marja Heikkinen ja vanhempi 
konstaapeli Arto Vähänikkilä  
 
Ankkuriyhteistyö on käynnistynyt Kemissä vuonna 2011. Yhteistyötä on tehty 
erityisesti sosiaalityön kanssa. Torniossa on tehty yhteistyösopimus vuoden alusta. 
Keminmaassa yhteistyötä tehdään niin ikään. Toiminta-alue on koko Meri-Lappi 
Ylitornioon asti, kunkin kunnan alueen sosiaalitoimen kanssa tehdään yhteistyötä. 
Myös Haaparannan kanssa tehdään rajat ylittävää yhteistyötä. 
 
Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa ankkuritiimissä, johon kuuluvat 
ammattilaiset poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta ja nuorisotoimesta, mutta 
paikallisesti tiimien kokoonpanossa voi olla vaihtelua. Moniammatillinen tiimi tapaa 
nuoren ja hänen huoltajansa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta 
voidaan tukea tarkoituksenmukaisesti ja tarvittaessa ohjata oikean avun tai tuen 
piiriin. Moniammatillinen toimintatapa mahdollistaa kokonaisvaltaisen tuen tarpeen 
arvioinnin yhdellä käynnillä. Tiimiin osallistuvat ammattilaiset vaihtavat tietoa nuoren 
tilanteesta lain sallimissa rajoissa ja/tai nuoren luvalla. Ankkuritoiminnassa voidaan 
tehdä yhteistyötä myös järjestöjen, urheiluseurojen, seurakuntien ja uskonnollisten 
yhteisöjen sekä yksityisten toimijoiden kanssa, jos todetaan, että nuori voisi hyötyä 
heidän toiminnastaan. Ankkuritoiminta järjestetään paikallisesti tai alueellisesti siten, 
että se vastaa alueen tarpeisiin ja erityispiirteisiin, mutta perustuu yhteisille 
kansallisille toimintaperiaatteille ja tavoitteille.  
 
Meri-Lapin alueella on käynnistynyt projekti, jossa keskiössä ovat syrjäytymisvaarassa 
olevat, huumeidenkokeilijat. HSS ohjelma (hoitoon syytteen sijaan) on alle 25-
vuotiaille tarkoitettu. Hoitoon suostumalla on mahdollisuus välttyä syytteeltä. Pyritään 
tukemaan hoitoon pääsyä ja hoitoon menemistä. Torniossa lähes 60:stä nuoresta yli 20 
halusi hoitoon syytteen sijaan. Ankkurissa nuoren tapaaminen ei ole esitutkinnan tai 
kuulustelun muodossa, vaan mietitään yhdessä ratkaisukeskeisesti ja keskustelevasti 
nuoren tilannetta. A-klinikalla hoitojakso kestää puoli vuotta. Nuorta tavataan 
Ankkurissa 1-3 kertaa.   
 
Viranomaisen näkökulmasta sovittelu on kannatettava toimintamuoto eli olisi hyvä 
ratkaista asioita useissa tapauksissa ensi sijassa sovittelun kautta eikä käräjöiden. 
Sovittelutoimistoon voi tehdä aloitteen kuka vaan ja se on ilmainen palvelu. 4.4.2019 
alueen rehtorit ovat olleet mukana Ankkuri-kahveilla, jossa käyty keskustelua 
kurinpitosuunnitelmasta. Koulujen kanssa on tehty ja tehdään paljon yhteistyötä 
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(muun muassa koulujen rehtorit) ja tavoitteena on yhtenäisistä käytännöistä 
sopiminen koulutoimijoiden kanssa, jotta kaikki lapset ja nuoret ovat samalla viivalla 
ja vanhemmat tietoisia yhtenäisistä käytänteistä.  Yhteinen kiusaamisen puuttumisen 
malli ja sovittelumalli kiusaamistapauksissa olisi tärkeää ja tällöin myös vanhemmille 
menettelytavat olisivat selkeämmät (ei koulukohtaiset vaan alueen yhteinen malli 
tavoitteena). Esimerkiksi Syväkankaan koululla on käytössä sovittelu. Kiva Koulu-malli 
sai kritiikkiä, koska menetelmä jättänyt tiettyjä asioita huomioimatta ja tarkoitti 
hieman eri asioita eri kouluissa. Opettajilla on lakisääteinen ilmoittamisvelvollisuus 
esimerkiksi pään alueelle kohdistuvan väkivallan (kuristaminen, lyöminen jne) osalta 
(rikoslaki 21§). Myös viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus esim. seksuaali- ja 
pahoinpitelyrikosepäilyistä (Lastensuojelulaki 25§, Rikoslaki 21§). Lastensuojeluun 
tulisi aina ottaa yhteys, olipa kyseessä mahdollinen uhri tai epäilty.  
 
Yhdistysten ja järjestöjen kanssa tehtävä sidosryhmäyhteistyö voi tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että yhdistykseen voidaan ohjata Ankkurin asiakas. Näin asiakas on 
samalla näkyvillä vastuullisille aikuisille, eli on paremmin yhdistysyhteistyön avulla 
tiedossa se, mitä nuori tekee ja mikä hänen vointinsa ja tilanteensa on. 
Ankkuritoimintaan voivat eri tahot ottaa kynnyksettömästi yhteyttä, jolloin apua on 
mahdollista saada koko perheelle samalla.  
 
MARAK (moniammatillinen riskinarviointi) pitää sisällään moniammatillisen 
työryhmän. Käytössä on THL:n riskienkartoituslomake. Riskiarviointeja tulisi tehdä 
enemmän, ne tulevan useimmiten Rikusta ja Poliisilta, ei niinkään terveydenhuollosta. 
Käytiin keskustelua, että puheeksiottaminen on usein vaikeaa, toisaalta se on myös 
ammattikulttuurinen asia, poliisin on pakko kuulustella työnsä puolesta. Marak-
lomakkeet (riskinarviointi – ja suostumuslomakkeet) koulutettujen ammattilaisten ja 
alueellisten työryhmien käyttöön löytyvät https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-

perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen 

 

Käytiin keskustelua myös sora-lainsäädännöstä. Rikosrekisteriotetta pyydetään lasten 
kanssa työskenteleviltä, mutta rikos- ja päihdetaustaan liittyviä selvityksiä ei saa tehdä 
esim. hoitoalalle hakeutuvista.  
 
Käytiin monipuolisesti keskustelua aihepiiriin liittyvistä teemoista Ankkuri-toiminnan 
esittelyn yhteydessä. Laillisuuskasvatusta tarvitaan. Alle 15 ja 15 vuotta täyttäneet 
ovat rikosoikeudellisesti eri asemissa, rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. 
Some-kiusaaminen ja vihapuhe sekä viharyhmät ovat kasvava ongelma Suomessa ja 
sosiaalisessa mediassa tapahtuvat rikokset (esimerkiksi yksityisyyttä loukkaavien 
kuvien levittäminen) työllistävät poliisia nyt ja jatkossa. Vanhempien olisi tärkeää 
muistaa, että kasvatuksellinen velvollisuus on ensisijainen suhteessa 
yksityisyydensuojaan. Vastuullisten aikuisten puutteesta johtuu moni lapsia ja nuoria 
kohtaava haaste. Pahan olon hoitamisessa on tärkeä hoitaa juurisyitä, ei pelkkiä 
seurauksia.  

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/menetelmat/marak
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen
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Monia uusia toimintoja lasten ja nuorten hyväksi käynnistynyt yhdistyskentällä 

Meri-Lapissa: esimerkiksi Pohjantähti-opistolla on alkanut toukokuun alussa 
Yhtymäpinnassa nuori-hanke, jossa keskiössä on nuorten sosiaalinen vahvistaminen 
sekä erilaiset yksilö- ja ryhmätoiminnot. Toivola-Luotola Setlementin koordinoima, 
Suomessa ensimmäinen MaahanmuuttajaOhjaamo on aloittanut toimintansa ja vastaa 
palveluohjauksen ja -neuvonnan kautta moniin suomalaista palveluviidakkoa 
koskeviin tarpeisiin, jotka haastavat myös ns. kantaväestöä. Keskusteltiin myös 
ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta varhaisen puuttumisen tärkeydestä esimerkiksi 
jo muutamiin toistuviin koulupoissaoloihin reagoimalla ja siitä, miten erilaisia tapoja 
tehdä työtä lasten ja nuorten kanssa on. Erilaisilla sosiaalihuoltolain mukaisilla 
avohuollon toimilla voidaan vaikuttaa. Koulupsykologeista on Meri-Lapissa suuri pula. 

 
Rikosuhripäivystyksen tuottamia Youtube-videoita voidaan hyödyntää monin tavoin, 
(https://www.youtube.com/user/Rikosuhripaivystys/ (aiheena lähisuhdeväkivalta, 
seksuaalirikokset, somekiusaaminen, nuoret rikoksen uhreina).  

 
Yhteistyötä toivotaan yhdistysten kanssa. Yhteyttä voi ottaa ensisijassa Lapin EET:n 
sähköpostitse ennaltaestava.lappi@poliisi.fi tai vaihtoehtoisesti seuraaviin henkilöihin 
suoraan: vanhempi rikoskonstaapeli Marja Heikkinen 029 54 66 122 marja.heikkinen 
(at)poliisi.fi, vanhempi konstaapeli Arto Vähänikkilä 029 54 66 017 
arto.vahanikkila(at)poliisi.fi. Kiireellisissä asioissa 112. Lisätietoa myös 
https://ankkuritoiminta.fi/etusivu 

 
2. Yhdistysten ajankohtaiset kuulumiset 
Jatkamme ensi kerralla ajankohtaisten asioiden parissa. 

 
3. Järjestötieto.fi palvelun tilanne 

 

Käydään läpi seuraavassa kokouksessa.  
 

4.  Muut esille tulevat asiat 
 
Ei muita esiin tulevia asioita. 
 

5. Seuraava kokous:  
 

ma 9.9. klo 13-15 Majakassa (Pohjoisrantakatu 14, uudessa osoitteessa) 
ti 5.11. klo 13-15 Mikserissä, teemana maahanmuuttajatyö/Tytti Kumpulainen 
 

6. Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi klo 14.55   

Muistion kirjasi Aila Rytkönen 

https://www.youtube.com/user/Rikosuhripaivystys/
mailto:ennaltaestava.lappi@poliisi.fi
https://ankkuritoiminta.fi/etusivu

