
 

 

 

 

Lissää ossaamista! 

Jatkamme sijaishuollon toimijoiden kouluttamista myös vuonna 2021. Tässä kurkkaus ensi kevään 

koulutustarjontaamme!  

Koulutusten sisällöt ja paikat (etä/live) elävät vielä, mutta ajankohdat pyritään pitämään lukittuna. 

 

Talous- ja velkaneuvonta tutuksi 

to 14.1. klo 12-14 Teams 

Miten neuvoa nuorta tai nuoren perhettä, kun raha-asiat ovat solmussa? Mistä apua ja mitä 

palveluihin pääsy vaatii? Milloin on mahdollista päästä velkajärjestelyyn? Vinkkejä nuoren 

rahankäytön ohjaamiseen. 

Näihin kysymyksiin vastaa talous- ja velkaneuvoja Anu Kontio Oulun oikeusaputoimistosta. 

Ilmoittautuminen koulutukseen tästä 

 

Vanhemmuuden tukeminen 

ti 16.2. klo 12-14.30 Zoom 

Työskentely sijaishuollossa olevan lapsen ja hänen vanhempansa kanssa on aina lapsilähtöistä. 

Vanhemman kanssa työskennellään, jotta lapsen kotiutuminen olisi mahdollista, tapaamiset lapsen 

ja vanhemman välillä sujuisivat lasta tukevasti ja lapsi saisi turvallisen ja hänen kehitystään 

tukevan lapsuuden sijaishuoltopaikassaan.  

Vanhemmuuden tukeminen -koulutuksessa perehdytään mm. etävanhemmuuteen, perhetyöhön, 

osallisuuden tukemiseen ja vertaistukeen. Koulutus antaa eväitä kaikille toimijoille sijoituksen 

aikaisessa sosiaalityössä. Myös osallistujat haastetaan kertomaan hyvät käytäntönsä! 

Kouluttajat: VTM, sosiologi, sosiaalityön lehtori Mira Schroderus, KM, sosiaalityön lehtori, 

uusperheneuvoja Mervi Mäkelä-Lehtola ja OSSI-koutsi, sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja 

YAMK Sanni Pietilä. 

Ilmoittautuminen koulutukseen tästä 

 

Nuorten syömishäiriöt ja niiden ehkäiseminen 

Ma 22.2. klo 12-14 Teams 

Sisältö tarkentuu myöhemmin. 

Kouluttajat Syömishäiriöliitosta. 

Ilmoittautuminen koulutukseen tästä. 

 

https://link.webropolsurveys.com/EP/F3C4EAC4844E7A96
https://link.webropolsurveys.com/EP/4DD6B8C259D9FAB7
https://link.webropolsurveys.com/EP/AD1B58D7718629C1


 

 

 

Julkisen ja yksityisen välissä - Perhehoidon valvonnan päivä 

Ti 16.3. klo 9-16 

Perhehoidon valvonnan päivässä pureudutaan perhehoitajan asemaan ja perhehoidon valvontaan. 

Viime vuosina on puhuttu paljon lastensuojelulaitosten valvonnasta, mutta myös perhehoidossa 

tapahtuu kaltoinkohtelua. Valvonnan haaste on se, että perhehoito on julkisen tehtävän hoitamista 

yksityiskodissa, jonne ei voi mennä tarkastuksille ilman perusteltua syytä. Perhehoitajat voivat 

kokea jäävänsä yksin, sillä heillä ei ole valitustahoa, joka valvoisi sijoittajatahon työtä heidän 

näkökulmastaan. 

Puhumassa eduskunnan oikeusasiamiehen toimistosta esittelijäneuvos Tapio Räty, perhehoitaja ja 

perhehoitoliiton puheenjohtaja Minna Ahokas, Oulun ja ympäristökuntien sosiaaliasiamies Mirva 

Makkonen sekä sosiaalityön lehtori Mira Schroderus. Ohjelma tarkentuu myöhemmin. 

Ilmoittaudu tästä. 

 

Hyvän kohtelun suunnitelma 

Osa 1 18.3. klo 12-14 

Osa 2 22.4. klo 12-14 

Koulutuksen kahdessa tapaamisessa käydään läpi, mitä hyvän kohtelun suunnitelmassa tulee olla, 

ja miten se käytännössä voitaisiin tehdä. Ensimmäisessä tapaamisessa mietitään puolet hyvän 

kohtelun suunnitelman sisällöstä, sen jälkeen osallistujilla on kuukausi aikaa toteuttaa 

suunnitelman ensimmäinen vaihe. Toisessa tapaamisessa jatketaan suunnitelman lopuilla 

teemoilla. 

Alustamassa sosiaalihuollon ylitarkastaja Saku Vaskivuo Pohjois-Suomen aluehallintavirastosta. 

Kouluttajina Senni Laine ja Sanni Pietilä OSSI-hankkeesta sekä kokemusasiantuntijoita Vetureista. 

Ilmoittautuminen avataan myöhemmin 

Ohjaajan työssäjaksaminen 

ke 14.4. klo 12-15 

Sisältö tarkentuu myöhemmin. 

Kouluttajina OSSI-hankkeen asiantuntijat: YTL, sosiaalialan lehtori, työnohjaaja Tarja Tuovinen-

Kakko ja TTM, sairaanhoitaja Antti-Tuomas Heinonen. 

Ilmoittautuminen avataan myöhemmin. 

Kirjaamisen workshop 

ti 27.4. klo 12-15 

Sisältö tarkentuu myöhemmin. 

Kouluttajina OSSI-hankkeen asiantuntijat Päivi Tervasoff, Mira Schroderus ja Sanni Pietilä. 

https://link.webropolsurveys.com/EP/E7E4026140016CF6

