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ESIPUHE

Olemme 2001 alkaen kehittäneet Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa Kohtaavaa
lastensuojelua -hankkeessa systemaattista lapsikeskeistä lastensuojelun sosiaalityötä.
Hankkeen aikana olemme määrittäneet lastensuojelutyötä ohjaavia periaatteita, mallintaneet
lastensuojelun sosiaalityön ideaaleja lapsikeskeisiä prosesseja (tilannearviossa,
suunnitelmallisessa muutostyössä ja kriisityössä) sekä kohtaamisen tapoja ja menetelmiä
niin, että näissä kaikissa olisi lapsen asema ja paikka mietitty mahdollisimman tarkkaan.
Tässä käsikirjassa keskitymme kuvaamaan kehittämistyön tuloksena syntynyttä
lapsikeskeistä lastensuojelun tilannearviota.

Lapsikeskeisyys ja suora lapsen kanssa työskentely ovat asioita, joista lastensuojelun
työntekijät ovat kiinnostuneita ja joita työntekijät ovat halukkaita kehittämään. Monet
lastensuojelun työntekijät ovatkin kehittäneet työssään omia tapoja toimia asiakkaana olevien
eri-ikäisten lasten kanssa ja miettineet työn lapsikeskeisyyttä, mutta systemaattinen lapsen
kanssa työskentely sosiaalityössä on edelleen monen sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän
toive.

Innosta ja kehittämishalusta kertoo esimerkiksi se, että kuhunkin Helsingin kaupungin
sosiaaliviraston järjestämään lapsikeskeisen koulutuksen1 koulutuspäivään on 2003 syksyn
aikana osallistunut lähes 300 työntekijää eri puolilta pääkaupunkiseutua. Innosta kertoo myös
se, että Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeeseen haki 2003 mukaan työryhmiä enemmän,
mitä intensiiviseen kehittämiseen voitiin ottaa mukaan. Valtakunnan laajuisesti
lapsikeskeisyyden kehittämisen toive on ilmentynyt niissä eri puolilla Suomea olleissa
koulutustilaisuuksissa, joissa meillä on ollut mahdollisuus kertoa lapsikeskeisen työn
tekemisen kokemuksistamme. Nyt jos koska on lapsikeskeisen työn kehittämisen aika!

Olemme kirjoittaneet tämän käsikirjan, jotta se arvokas kehittämistyö, jota olemme 24
Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeessa mukana olevan työntekijän kanssa tehneet, tulisi
näkyväksi ja hyödynnettäväksi lastensuojelun sosiaalityössä laajemminkin. Käsikirjan
tarkoitus on toimia hyvin käytännönläheisenä ohjekirjana lapsikeskeisen tilannearvion
tekemiseen Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeen mallin mukaisesti. Olemme sisällyttäneet
käsikirjaan sekä lapsikeskeisen tilannearvion lähtökohta-ajatuksia ja periaatteita,
tilannearvion prosessin kuvausta sekä lapsen ja vanhempien kohtaamisten tarkkaa kuvausta.
Toivomme, että lukijalla olisi näin mahdollisuus tutustua lapsikeskeisyyden määrittelyyn,
seurata lapsikeskeisen tilannearvion kulkua ja käytännön toteutumista sekä hyödyntää sitä
omassa työssään.

Me hankkeen kehittävät sosiaalityöntekijät olemme vastanneet käsikirjan kirjoittamisesta.
Olemme kirjoittaneet käsikirjassa olevia tekstejä pikku hiljaa kehittämistyön ohessa. Alkujaan
kirjasimme asioita lähinnä kehittämis- ja asiakastyön tueksi ja omaksi muistilistaksi. Olemme
                                                                
1 Lastensuojelun sosiaalityön studia generalia ”Lapsen kanssa lastensuojelussa - alkuvaiheen tilannearviointi ja
lapsikeskeinen työskentely”. Koulutuksen toteuttavat yhteistyönä Kaupunkisosiaalityön osaamisen ja moniammatillisten
työmuotojen kehittämishanke ja Kohtaavaa lastensuojelua -hanke. Koulutus on alkanut 2003 ja jatkuu vuoden 2004.



käyneet tekstejä läpi kunkin kehittämisryhmän työntekijöiden kanssa ja muokanneet niiden
sisältöjä yhdessä. Käsikirjaan olemme koonneet kolmen vuoden kehittämistyön tuloksia.

Olemme tehneet kehittämistyötä yhdessä 22 hankkeessa mukana olevan sosiaalityöntekijän
ja 2 perhetyöntekijän kanssa. Hankkeen aikana olemme tehneet työtä n.70 lapsen ja heidän
vanhempiensa kanssa. Lapsikeskeisen sosiaalityön ja tilannearvion kehittämisessä olemme
lähteneet siitä, että työn kehittäminen ja työtapojen muutos tapahtuu parhaiten käytännön
työssä kokeilemalla ja niistä kokemuksista oppimalla. Siksi olemme halunneet pitää yllä
tiivistä yhteyttä asiakkaisiin, lapsiin ja vanhempiin sekä lastensuojelun perustyön tekijöihin.

Kehittämistyö on ollut antoisaa ja mieluista. Kaikkein antoisimpia työssä ovat olleet lasten ja
vanhempien kohtaamiset. On ollut hämmästyttävä huomata, miten paljon lapset elämästään
kertovat ja ilmaisevat, kun vain aikuinen on läsnä ja kiinnostunut. Hämmästyttävää on ollut
myös se, miten tärkeältä ja merkitykselliseltä jokaisen lapsen jokainen kohtaaminen on
tuntunut. Lasten tapaamisissa on ollut läsnä niin suru, viha, pettymys, syyllisyys ja pelko kuin
hyvin usein myös ilo, onni ja riehakkuus. Kaikkein lämpimin kiitos kuuluu niille kaikille lapsille,
joita olemme hankkeen aikana tavanneet. He ovat olleet lapsikeskeisyyden parhaita
opettajia!

Haluamme kiittää myös hankkeen puoltajia ja eteenpäin viejiä. Ennen kaikkea haluamme
kiittää sosiaaliviraston toimitusjohtajaa Aulikki Kananojaa Kohtaavaa lastensuojelua -
hankkeen rahoituksen löytämisestä ja matkan varrella saadusta arvokkaasta tuesta. Haagan
sosiaalipalvelutoimiston silloista toimistopäällikköä Arja Kovalaista ja johtavaa
sosiaalityöntekijää Tuula Kuusistoa haluamme kiittää asian eteenpäin viemisestä ja asiaan
uskomisesta silloin, kun idea oli vasta innostusta ja paperille kirjattuja ajatuksia.

Hankkeen kahtena ensimmäisenä vuotena teimme kehittämistyötä projektiryhmässä (Haagan
lastensuojelutiimin sosiaalityöntekijät), työtä ohjasi ohjausryhmä ja tukenamme oli
ammatillinen tukiryhmä. Näiden ryhmien jäseniä haluamme kaikkia kiittää erityisen lämpimän
halauksen kera. Haagalaisten rohkeus ja into kehittämiseen on ollut ensiarvoisen tärkeää.
Edelleen kiitämme uusia mukaan tulleita kehittämistiimiläisiä, joiden innostus ja halu kehittää
työtään vievät lastensuojelun lapsikeskeisyyttä varmuudella eteenpäin.

Käsikirjaluonnosta ovat lukeneet ja kommentoineet Tarja Pösö, Hannele Forsberg, Inkeri
Eskonen, Mikko Oranen ja Johanna Hurtig sekä Haagan kehittämistiimin sosiaalityöntekijät.
Heille kaikille suuri kiitos kirjoittamistyötä eteenpäin vieneistä arvokkaista kommenteista.

Käsikirjan kirjoitus on ollut pitkällinen työ. Käsikirjaa olisi tarvittu jo vuosi sitten ja
toiveenamme olikin sen aikaisempi valmistuminen. Käytännön kehittämistyö ja asiakastyö
ovat olleet niin antoisia ja innostavia, että ne ovat vieneet meidät kehittävät työntekijät
mukanaan. Koimme kuitenkin, että on tärkeää avata kehittämistyön tuloksia muillekin kuin
hankkeessa mukana oleville, joten maltoimme vihdoin ottaa enemmän tilaa käsikirjan
kirjoittamiselle. Käsissäsi on nyt tämän kirjoittamistyön tulos.

Helsingissä 2.2.2004

Kehittävät sosiaalityöntekijät
Tiina Muukkonen ja Hanna Tulensalo
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1. JOHDANTO

Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa on vuodesta 2001 alkaen kehitetty lastensuojelun
perussosiaalityötä systemaattisesti lapsikeskeiseksi. Työn kehittäjinä ovat olleet
sosiaalityöntekijät, jotka ovat halunneet saada aikaan muutosta ensisijaisesti omiin
työtapoihin. Kohtaavaa lastensuojelua -hanke syntyi halusta ja tarpeesta lähteä kehittämään
omaa sosiaalityöntekijän työtä ja toisaalta vastaukseksi tutkimusten esittämään kritiikkiin
lastensuojelun sosiaalityön vanhempikeskeisyydestä ja lasten sivuuttamisesta
työkäytännöissä (esimerkiksi Forsberg 1998, Hurtig 2003, Oranen 2001).

Lastensuojelun sosiaalityössä on perhekeskeisyyden aikana ollut vallalla usko siihen, että
lapsia autetaan parhaiten auttamalla heidän vanhempiaan. Vanhempien kanssa tehtävän työn
on uskottu välillisesti tuovan jotain hyvää myös lapselle. Välillinen auttamismalli on tarkoittanut
sitä, että sosiaalityöntekijät eivät välttämättä ole työskennelleet suoraan lapsen kanssa.
(Hurtig 2003). Välillisen auttamisen lisäksi haluttiin kehittää työtapaa, joka olisi
systemaattinen, lapsikeskeinen ja johon kuuluisi suora auttamiskontakti lapseen.

Lapsikeskeisyyden systemaattinen kehittäminen ja kokeileminen aloitettiin Haagan
sosiaalipalvelutoimistossa Kohtaavaa lastensuojelua -projektissa 2001 -2002. Projektissa
kehitettiin lapsikeskeistä lastensuojelun sosiaalityötä asiakastyössä yhdessä Haagan
sosiaalipalvelutoimiston lastensuojelun perhetiimin neljän lastensuojelun sosiaalityöntekijän,
perhesosiaalityöntekijän, johtavan sosiaalityöntekijän ja kahden projektisosiaalityöntekijän
kanssa.

Haagan projektin aikana keskityttiin erityisesti lapsikeskeisen lastensuojelun tilannearvion
systematisoimiseen sekä lapsen ja vanhempien tapaamisiin tilannearviossa (Muukkonen ja
Tulensalo 2001). Mallia kehitettäessä 2001 -2002 projektisosiaalityöntekijät ja perhetiimin
sosiaalityöntekijät tapasivat yhteensä n. kahdeksankymmentä 0-17 -vuotiasta lastensuojelun
asiakkaana olevaa tai asiakkaaksi tulevaa lasta.

Kohtaavaa lastensuojelua -hanke siirtyi 2003-2004 Heikki Waris -instituuttiin ja
lapsikeskeisyyden kehittämiseen tulivat mukaan Haagan sosiaalipalvelutoimiston lisäksi
kolme Helsingin kaupungin sosiaalipalvelutoimiston lastensuojelun työryhmää: Oulunkylän,
Laajasalon ja Vuosaaren toimistosta Kallahden lastensuojelun tiimi.

Kohtaavaa lastensuojelua -projektin tuloksena lapsikeskeinen alkuvaiheen tilannearvio on
Haagan sosiaalipalvelutoimiston lastensuojelun sosiaalityön perustyötä ja mallin kehittäminen
jatkuu edelleen sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Oulunkylän ja Laajasalon
lastensuojelun työryhmän työntekijät ja Vuosaaren Kallahden tiimin lastensuojelun
sosiaalityöntekijät ovat aloittaneet systemaattisen lapsikeskeisen alkuvaiheen tilannearvion
kokeilun ja kehittämisen perustyössä 2003. Hankkeessa mukana olevat työntekijät ovat 2003
aikana tehneet systemaattisen tilannearvion yhteensä n. 107 asiakkaana olevan lapsen
kanssa.

Tilannearvion lisäksi Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeessa on mukana olevien toimistojen
kanssa kehitetty lastensuojelun sosiaalityön suunnitelmallista muutostyötä sekä kriisivaiheen
työtä lapsikeskeiseksi (Muukkonen ja Tulensalo 2003).
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Kehittämistyössä pisimpään mukana olleet Haagan sosiaalipalvelutoimiston
sosiaalityöntekijät tapaavat lapsia systemaattisesti ja suunnitelmallisesti kiireellisissä ja
pitkäaikaisissa sijoituksissa sekä suunnitelmallisen muutostyön vaiheessa.

Tämän käsikirjan tarkoituksena on kuvata ja avata alkuvaiheen tilannearvion mallia, jota on
kehitetty ja kokeiltu asiakastyössä Haagan Kohtaavaa lastensuojelua -projektissa 2001-2002
ja joka on ollut Haagan lastensuojelun perustyötä 2003 lähtien. Mallia on edelleen kehitetty
kaikkien 2003-2004 Kohtaavaa lastensuojelua –hankkeessa mukana olevien
kehittämisryhmien kanssa. Mallin kehittämistä on vienyt eteenpäin myös yhteistyö
sosiaaliviraston alkuvaiheen tilannearvion työryhmän2 sekä kaupunkisosiaalityön hankkeen3

kanssa.

Käsikirjan tavoitteena on avata lastensuojelun sosiaalityön tilannearvion prosessi, sen eri
vaiheet, kunkin vaiheen tavoitteet ja dokumentointi sekä lapsen ja vanhempien omien
kohtaamisen teemoja, muuttujia ja menetelmiä. Mallin kehittämistä ja kokeilemista on
ohjannut lapsikeskeinen toimintaperiaate ja ymmärrys lastensuojelun sosiaalityön tasoista.
Käsikirjassa pyritään kuvaamaan näitä kehittämistyötä ohjaavia periaatteita sekä
määrittämään lastensuojelun sosiaalityön lapsikeskeisyyttä.

2. KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA LAPSIKESKEISYYS JA
LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖN TASOT

Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeessa kehittämistyötä on ohjannut lapsikeskeisyys ja
lastensuojelun sosiaalityön tasot. Nämä viitekehykset ovat vaikuttaneet siten olennaisesti
tilannearvion muotoutumiseen.

Lapsikeskeisyyttä lastensuojelun sosiaalityössä on määritelty vähän. Uusimmissa
tutkimuksissa (esim. Hurtig 2003, Järventie ja Sauli (toim.) 2001, Rousu ja Holma 1999) on
lapsen oman näkökulman tavoittamista ja suoraan lapsen kanssa työskentelyä pidetty
merkittävänä lastensuojelun sosiaalityönä. Tutkimuksissa on korostettu lapsen ja lapsuuden
tavoittamisen tärkeyttä ja sen monikerroksisuutta.

Sirkka Rousu ja Tupu Holma (1999) näkevät lapsen ja lapsuuden tavoittaminen
sosiaalityössä tarkoittavan ainakin: 1. asiakkaana olevan lapsen kohtaamista, 2. asiakkaana
olevan lapsen vanhemman lapsuuden kohtaamista ja 3. työntekijän oma lapsuuden
kohtaamista ja oman lapsikäsityksen tavoittamista.

                                                                
2 Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa on 2003 alkaen sitovana tulostavoitteena ollut lastensuojelun palveluntarpeen
arvioiminen lapsen näkökulmasta kolmen kuukauden kuluttua ensimmäisestä lastensuojeluun tulleesta yhteydenotosta.
Virastossa on 2003 alkaen kokoontunut työryhmä, joka on pohtinut alkuvaiheen tilannearvion systemaattista prosessia
sekä sosiaalityöntekijöiden kouluttamista tilannearvion systemaattiseen tekemiseen. Työryhmä on koonnut tilannearvion
rungon, ns. kaupungin rautalankamallin, jonka pohjana on Kohtaavaa lastensuojelua -tilannearviomalli.

3 Kaupunkisosiaalityön hankkeessa ”rautalankamallia” ja kohtaavan tilannearviomallia pilotoivat 2003 syksyllä neljä
Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeen toimistoa, viisi muuta Helsingin sosiaalipalvelutoimistoa sekä kaksi Vantaan ja kaksi
Espoon sosiaalipalvelutoimistoa. Pilotoinnista kerätään kokemuksia ja tietoja pilotoinnista tehtävään raporttiin.
Pilotoinnin ja sen raportin pohjalta kehitetään edelleen kaupungin ja mahdollisesti myös koko pääkaupunkiseudun
yhtenäistä mallia tehdä lastensuojelun alkuvaiheen tilannearvio vuodesta 2004.
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Marjatta Bardy (2001, 72 -74, 77) puhuu lapsuuden kohtaamisen kaksikerroksisuudesta,
mikä tarkoittaa sekä lapsen että vanhemman lapsuuden kohtaamista. Hän pitää
lastensuojelutyössä välttämättömänä lapsen omien kokemusten, tunteiden ja tulkintojen
kuulemista. Bardy toteaa myös, että vanhemman oman lapsuuden kohtaaminen on
välttämätöntä, jotta vanhempi voisi olla emotionaalisessa vuorovaikutuksessa oman (fyysisen)
lapsensa kanssa. Vanhemman omien lapsuusmuistojen työstäminen ja sureminen
mahdollistaa sen, että vanhempi voi antaa tilaa omalle lapselleen.

Johanna Hurtigin (2003,154 -155) mukaan lapsiorientaatiossa lapseen kohdistuva huoli ja
sen ratkaisemisen ovat keskeinen osa työntekijän työtä. Lapsiorientaatiolle tunnusomaista on
”herkkyys lapsikohtaiselle tiedolle, lasten kokemuksille ja erillisyydelle”. Suojeluorientaatio
puolestaan tarkoittaa lapsiorientaatiota konkreettisempaa valmiutta toimia ja hakea
ratkaisuja. Suojeluorientaatioon liittyy työntekijän taito työskennellä lapsen kanssa ja lapsen
hyväksi.

Hurtigin (2003, 168) mukaan lapselle suojelun edellyttämä paikka muotoutuu, kun a) lapset
ovat tapaamisissa paikalla, b) lapsista kootaan tietoa, c) lapseen liittyvistä huolista puhutaan
vanhempien kanssa, sekä d) tavoitetaan lapsen omia kokemuksia ja näkemyksiä.

Edellä olevan lyhyen tutkimuskatsauksen perusteella voi tulkita, että suora lapsen kanssa
työskentely on lapsikeskeisyyttä. Lapsen ja vanhempien omien kokemusten tavoittamista
korostetaan myös, jolloin lapsen omien kokemusten ja vanhempien lapsuuden
kokemusten tavoittamista voidaan pitää lapsikeskeisyytenä.

Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeen aikana on pyritty käytännön kehittämistyön kautta
etsimään vastusta siihen, mitä lapsikeskeisyys periaatteena tarkoittaa ja miten se
lastensuojelun sosiaalityön käytännöissä ilmenee. Lapsikeskeisyyttä on lähdetty
määrittämään suhteessa sosiaalityössä ilmeneviin toiminnan eri tasoihin.

2.1. LAPSIKESKEISYYDEN IDEA

Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeen toimintaa ja lastensuojelun sosiaalityön kehittämistä
ohjaava periaate on toimia lastensuojelun sosiaalityössä lapsikeskeisesti. Lapsikeskeisen
sosiaalityön tavoitteena on suojella lasta, turvata lapsen hyvinvointi ja arki tässä hetkessä
sekä varmistaa lapsen turvallinen kehitys. Tavoitteena on lapsen arjen, tarpeiden,
vaikeuksien, vahvuuksien ja voimavarojen selvittäminen lapsen ja vanhempien kanssa.

Tarkoituksena on, että lapsen omat kokemukset ja vanhempien kokemukset lapsesta tulisivat
kuulluiksi. Tavoitteena on, että vanhemmat näkisivät lapsensa tarpeet, tulisivat tietoisiksi
niistä ja vastaisivat niihin parantaen lapsen hyvinvointia arjessa. Tavoitteena on tarvittaessa
myös saada lapsen ja vanhemman välisissä suhteissa muutosta aikaan.

Lapsikeskeisen työn tavoitteena on suojella, tukea, vahvistaa ja eheyttää lasta 1)
työskentelemällä suoraan lapsen kanssa, 2) pitämällä prosessit lapsikeskeisinä ja 3)
valitsemalla lapsikeskeisyys työtä ohjaavaksi periaatteeksi.
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Lapsikeskeisiin tavoitteisiin pyritään ensisijaisesti kuulemalla, kohtaamalla ja tukemalla lasta
sekä pitämällä lapsi ja kunkin lapsen yksilölliset tarpeet vanhempien kanssa tehtävän työn
keskiössä. Lapsen ja vanhempien välistä suhdetta pyritään vahvistamaan lisäämällä heidän
vuorovaikutusta tai muuttamalla heidän tapoja olla vuorovaikutuksessa.

Lapsikeskeisessä sosiaalityössä sosiaalityöntekijän tehtävänä on työskennellä lapsen
kanssa, olla lasta varten koko asiakkuusprosessin ajan ja sen eri kohdissa, välittää lapselta
saatua tietoa vanhemmille sekä ottaa lapsen kokemukset ja näkökulma vanhempien kanssa
tehtävän työn lähtökohdaksi.

Kuva 1: LAPSIKESKEISEN LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖN IDEA

Lapsikeskeisen sosiaalityön tilannearvion lähtökohta on, että lapsen arkea ja
elämäntilannetta, lapsen ja vanhemman välisiä suhteita ja lapsen arjen muutostarpeita
lähdetään selvittämään lapsen ja vanhempien kanssa yhdessä ja erikseen. Lapsen
tapaamisten tarkoitus on saada kuulla lapsen omia kokemuksia arjesta ja
elämäntilanteestaan sekä tarpeista ja toiveista, vaikeuksista ja vahvuuksista, joita hänellä on.
Vanhempien tapaamisten tarkoitus on kuulla vanhemman näkemyksiä lapsesta ja lapsen
tarpeista sekä omasta vanhempana olosta.

SOSIAALITYÖNTEKIJÄ

LAPSI VANHEMMAT
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Lapsikeskeisessä sosiaalityössä halutaan varmistua siitä, että sekä lapsen että vanhemman
kokemukset ja näkemykset lapsen arjesta ja elämäntilanteesta tulevat kuulluksi ja
huomioiduksi arviointia ja muutostyötä tehdessä. Lapsikeskeisessä lastensuojelussa
halutaan varmistua sekä lapsen että vanhemman osallisuudesta omassa asiassaan sekä
huolehtia siitä, että erityisesti lapsi ja myös vanhemmat saavat toistensa näkökulmista
koottua tietoa perheen tilanteesta. Lapselle lastensuojelun asiakkuudesta ja auttamisen
keinoista kertominen on lapsikeskeisessä sosiaalityössä merkityksellistä. Lapsikeskeisessä
lastensuojelutyössä on huolehdittava ensisijaisesti siitä, että lastensuojelun tarjoama apu
kohdennetaan vastaamaan lapsen tarpeisiin.

2.2. TOIMINNAN TASOT LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖSSÄ

Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeen toisena lähtökohtana ja toimintaa ohjaavana
viitekehyksenä ovat lastensuojelun sosiaalityön toiminnan tasot: toimintaperiaatteen,
prosessien ja kohtaamisen tasot. Lapsikeskeisessä lastensuojelussa sosiaalityöntekijä toimii
näillä kolmella eri tasolla työtä tehdessään.

Kuva 2: TOIMINNAN TASOT

Toiminta-
periaatteen

taso

Prosessien
taso

Kohtaamisen
taso
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Toimintaperiaatteen taso lastensuojelun sosiaalityössä tarkoittaa tietoisuutta työn
tarkoituksesta ja työtä ohjaavista periaatteista. Tällä tasolla työntekijät valintoja tehdessään
vastaavat samalla työstä nousseisiin miksi kysymyksiin. Toimintaperiaatteen tasolla tehdyt
valinnat työn tarkoituksesta ohjaavat työprosessien muotoutumista ja asiakkaiden
kohtaamista.

Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeessa lapsikeskeisyys on asiakkaiden kanssa tehtävää
sosiaalityötä ja työn kehittämistä ohjaava periaate. Kohtaavaa lastensuojelua -projektin
toimintasuunnitelmassa 2001 -2002 (Muukkonen ja Tulensalo 2001) on kuvattu hankkeen
sosiaalityöntekijöiden esiymmärrystä lapsikeskeisyydestä. Kokeileminen ja kehittäminen
arjen sosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden kanssa sekä erityisesti lasten ja vanhempien
kohtaaminen ovat lisänneet ja muokanneet ymmärrystä lapsikeskeisyydestä. Käsikirjan
lopussa kuvataan lisää lapsikeskeisyyttä lastensuojelun sosiaalityössä, mitä se tarkoittaa
toimintaperiaatteen, prosessien ja kohtaamisen tasoilla.

Prosessien tasolla työntekijä tekee päätöksiä, valitsee työn kohteen ja työtavan miten
asiakkaan kanssa etenee sekä toimenpiteitä, joita arvioi lapsen ja vanhempien tarvitsevan.
Sosiaalityöntekijän valintojen perusteella työn etenemisestä muodostuu prosessi, joka luo
kehyksen asiakkaan kohtaamiselle. Asiakkaat vaikuttavat omilla valinnoillaan työntekijän
suunnittelemaan ideaaliprosessiin muokaten toimillaan asiakkuuden toteutumaa uniikiksi.

Asiakkuusprosessin ollessa systemaattinen työn kohteet, vaiheet ja tavoitteet sekä
kohtaamisten teemat muuttujat ja menetelmät ovat etukäteen mietitty. Työprosessin
systematisointi auttaa asiakasta ja työntekijää tietämään, miten työssä kunkin asiakkaan
kanssa edetään, mitä asiakkuus käytännössä tarkoittaa ja miten asiakkaan kanssa toimitaan.
Systemaattinen työprosessi on sosiaalityöntekijän sisäistämä kehys, jonka puitteissa
sosiaalityöntekijä voi käytännössä toimia hyvinkin joustavasti asiakkaan tilanteen ja toiveiden
mukaan.

Valittu toimintaperiaate ohjaa prosessien tason valintoja. Toimintaperiaate vaikuttaa siihen,
millaisiksi asiakkuusprosessit muovautuvat. Työprosessi konkretisoi lapsikeskeistä
periaatetta. Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeessa lapsikeskeinen orientaatio on ohjannut
kehittämään lastensuojelun työprosesseja sellaisiksi, että niissä on lapsella ja vanhemmilla
oma ja yhteinen paikka sekä lapsen ja vanhempien kohtaamisilla tietty merkitys ja sisältö.

Sosiaalityössä asiakkaan kohtaaminen tapahtuu aina jossain prosessin muodostamassa
kehyksessä ja jossain tietyssä kohtaa prosessia. Prosessi ja sen kohta määrittävät lapsen ja
vanhempien kohtaamista.

Kohtaamisen tasolla tehtävässä työssä tavoitteena on keskittyä asiakkaan kuulemiseen ja
kohtaamiseen. Kohtaamisen tasolla työntekijän on hyvä miettiä miksi haluaa tavata lasta ja
vanhempia, mikä kohtaamisen tavoite on, mitä haluaa kuulla, miten ottaa asioita vastaan ja
mitkä periaatteet kohtaamista ohjaavat. Kohtaamistilanteisiin valitaan teemat, muuttujat ja
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käytettävät menetelmät. Niiden valintaan vaikuttavat periaatteen tason valinnat, prosessin
kohta ja ennen kaikkea asiakkaan tilanne.

Lastensuojelutyössä asiakkaan kohtaamisessa saa arvokasta tietoa lapsen ja myös
vanhempien tarpeista ja kokemuksista, jotka ohjaavat ja helpottavat työntekijää tekemään
valintoja toimenpiteiden tasolla. Kohtaamisen tason tieto myös lisää ymmärrystä valitusta
toimintaperiaatteista ja syventää niitä.

Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeessa sosiaalityön systematisoinnissa ja mallinnuksessa
lähdetään siitä, että lastensuojelun sosiaalityöntekijän työtapoihin kuuluu kohdata kaikki
asiakkaaksi mahdollisesti tulevat tai asiakkaana olevat lapset ja vanhemmat. Kestäviä ja
yleisiä karsintaperusteita joidenkin lasten tai vanhempien kohtaamattomuudelle on vaikea
löytää. Kaikilla lapsilla, joista huoli lastensuojeluun on ilmaistu, on iästä ja tilanteesta
riippumatta oikeus tulla lastensuojelussa kohdatuksi.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä ei välttämättä tarvitse sosiaalityöntekijän tehtävään
pätevöittävän ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi muuta erityiskoulutusta voidakseen
kohdata työssä asiakkaanaan olevia lapsia ja arvioidakseen heidän arkea ja
elämäntilannetta sekä lastensuojelun tarvetta. (vrt. lapseen kontaktin luomisen kompastuskiviä
esim. Hurtig 2003, 183 -184). Lisäkoulutus lapsista ja lapsuudesta on varmasti hyödyksi,
mutta tärkeämpää on halu kohdata lapsia. Eräs kehittämistyöhön osallistunut
sosiaalityöntekijä kiteytti asian kirjallisessa palautteessaan hyvin: ”aito kiinnostus lasta
kohtaan on hyvä alku; se että keskittyy tapaamiseen ja keskittyy kuuntelemaan”.

Lapsen kohtaamista auttaa tietoinen lapsikeskeinen orientaatio ja lasten kohtaamisten
systemaattisuus. Lapsen kohtaamisen tasolla lapsikeskeisyys on Kohtaavaa lastensuojelua -
hankkeessa tarkoittanut, että on pyritty kehittämään lapsen kohtaamisen menetelmiä
huomioiden lapsille ominaisia tai erityisiä tapoja olla vuorovaikutuksessa. Lasten ei tarvitse
taipua aikuiseen tapaan olla vuorovaikutuksessa tai ilmaista itseään, vaan lapsi saa tehdä
sen itselleen ominaisella ja sopivalla tavalla. Tässä parhaita opettajia ovat olleet lapset itse.
Välitön palaute lapselta esimerkiksi menetelmän tyhmyydestä on laittanut kokeilemaan jotain
muuta tapaa ja antanut pontta menetelmien edelleen kehittämiselle.

Lastensuojelun konteksti luo lapsen ja vanhempien kohtaamistilanteille tietyt puitteet.
Kohtaamisen toisena osapuolena on lastensuojelun sosiaalityöntekijä, jonka erityisenä
tehtävänä on suojella lasta sekä etenkin tilannearviossa arvioida lapsen arkea ja
elämäntilannetta lastensuojelun näkökulmasta. Kohtaaminen ei ole siten mikä tahansa
aikuisen ja lapsen välinen kohtaaminen vaan lastensuojelun kontekstissa sitä määrittää
sosiaalityöntekijän intressit ja velvollisuudet. Näissä raameissa lapsen ja sosiaalityöntekijän
kohtaaminen on oltava mahdollisimman lapsikeskeinen, jotta se olisi lapselle turvallinen ja
miellyttävä kokemus.

Työskentely lastensuojelussa on vaikuttavaa ja mielekästäkin kun sosiaalityöntekijä toimii
kaikilla sosiaalityön tasoilla ja työn tavat ovat tietoisia, mahdollisimman läpinäkyviä ja
harkittuja. Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeessa lapsikeskeisyys on valittu toimintaperiaate,
joka ohjaa myös muiden tasojen valintoja ja toimintaa lastensuojelutyössä.

Lapsikeskeisyys lastensuojelun sosiaalityössä toteutuu parhaiten silloin, kun se on mietitty ja
sisäistetty kaikilla sosiaalityön eri tasoilla: kohtaamisen, prosessien ja periaatteen tasoilla.
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3. LASTENSUOJELUN  SOSIAALITYÖN VAIHEET

Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeessa lastensuojelun avohuollon sosiaalityö on jaettu
kolmeen eri vaiheeseen: tilannearvioon, suunnitelmalliseen muutostyöhön sekä kriisivaiheen
työhön. Suunnitelmalliset sijoitukset ovat osa suunnitelmallista työtä ja kiireelliset sijoitukset
ovat kriisityötä.

LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖN VAIHEET:

TILANNEARVIO

• alkuarvio uuden asiakkaan kanssa

• uudelleenarviointi jo asiakkaana olevan perheen kanssa
 

 SUUNNITELMALLINEN MUUTOSTYÖ

• sosiaalityö lapsen ja/tai vanhemman kanssa

• muutostyön arviointi

• suunnitelmallinen sijoitus

 KRIISITYÖ

• kriisitilanteen selvittäminen ja/tai läpikäyminen lapsen ja vanhemman
kanssa

• kiireellinen sijoitus

Tilannearvio voi tarkoittaa lastensuojelun sosiaalityön asiakkuuden alussa olevaa alkuvaiheen
tilannearviota tai suunnitelmallisen työn tilannearviota. Tilannearvio tehdään asiakkuuden
alkuvaiheessa kaikkien uusien lastensuojelun asiakaslasten ja vanhempien kanssa.
Tilannearvioita tehdään myös asiakkuuden myöhemmässä vaiheessa lastensuojelun
asiakkaana olevien lasten ja vanhempien kanssa uuden huoltosuunnitelman pohjaksi.
Tilannearvion malli sopii myös suunnitelmallisen muutostyön arviointiin.

Suunnitelmallinen muutostyö tarkoittaa muutokseen tähtäävää konkreettista työskentelyä
lapsen ja /tai vanhempien kanssa alkuvaiheen tilannearvion jälkeen.

Kriisivaiheen työ tarkoittaa työskentelyä lapsen ja vanhempien kanssa, jotka ovat kokeneet
äkillisen lapsen arkeen ja elämään vaikuttavan kriisin. Kriisi voi tapahtua jo asiakkaana
olevalle lapselle ja vanhemmille tai asiakkuus voi alkaa kriisitilanteesta. Kriisivaiheen
sosiaalityölle kuvaavaa on, että siinä on toimittava välittömästi lapsen suojelemiseksi. Lapsen
kiireellinen sijoitus on kriisivaiheen työtä.
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Kussakin sosiaalityön vaiheessa sosiaalityöntekijä etenee asiakkaanaan olevan lapsen ja
vanhempien kanssa tietyllä tavalla. Lastensuojelun sosiaalityön vaiheistus ja kunkin
työvaiheen prosessin kuvaaminen, avaaminen ja systematisoiminen selkiyttävät kaikille
osapuolille sitä, mitä prosessin aikana tapahtuu ja mistä sosiaalityössä on kysymys.
Prosessien avulla asiakkaalle, etenkin lapselle ja myös vanhemmille, pystyy paremmin
kertomaan mitä asiakkuusprosessissa tapahtuu, mitä sen aikana tehdään, miten tehdään ja
missä aikataulussa työn on tarkoitus edetä.

Kullakin lastensuojelun sosiaalityön vaiheella on oma tehtävä ja tavoite lapsen kannalta, joka
määrittää lapsen paikkaa työprosessissa. Se, tavataanko lasta yhdessä vanhempien kanssa,
erikseen vai sekä että, riippuu sosiaalityön vaiheesta ja sen työprosessista sekä asiakkaan
tilanteesta. Lapsen kanssa työskentely on sisällöllisesti hieman erilaista riippuen siitä, missä
työskentelyn vaiheessa lasta tavataan. Lapsen ja työntekijän tapaamisissa painottuvat
hieman eri asiat kussakin lastensuojelun sosiaalityön eri vaiheen työprosessissa4.

Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeessa lastensuojelun ideaaleja asiakkuusprosesseja on
kehitetty niin, että ne ovat mahdollisimman lapsikeskeisiä. Tällöin lapsen paikka ja lapsen
sekä vanhempien kohtaaminen on prosesseissa huomioitu erityisesti.

4. LASTENSUOJELUN TILANNEARVIO

Seuraavassa kuvataan tilannearvion tekemistä ohjaavia periaatteita ja tavoitteita, esitellään
Kohtaavaa lastensuojelua tilannearviomallin työprosessi sekä kerrotaan yleistä tilannearvion
tapaamisista ja kirjaamiskäytännöistä.

4.1. TILANNEARVION PERIAATTEITA

Seuraavassa kerrotaan Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeen tilannearviota ohjaavat
periaatteet. Nämä periaatteet ovat ohjaamassa tilannearvion tekemistä prosessin eri
vaiheissa.

Lapsikeskeisyys
♦ Jokainen asiakkaaksi tuleva lapsi kohdataan.
♦ Lapsi nähdään omien kokemusten ja tunteiden asiantuntija ja siksi lapsi tavataan

tilannearviossa aina henkilökohtaisesti tai vähintään yhdessä vanhempien kanssa.
♦ Kohtaamisissa keskitytään lapsen kokemustiedon tavoittamiseen.
♦ Lapsen ja vanhempien kanssa käytetyt menetelmät tukevat kokemustiedon tavoittamista.
♦ Lapsen toiveiden ja tarpeiden löytäminen ja niihin vastaaminen ovat tilannearvion

ydinasia.
♦ Lapsella on oikeus suojeluun tässä ja nyt.
♦ Lapsi on tilannearviossa tiedon tuottaja omasta elämästään, ei vanhemmistaan tai

vanhempien elämästä.
♦ Lapsella on oikeus kertoa monipuolisesti elämästään ja kokemuksistaan ja siksi

sosiaalityöntekijällä tulee olla valmiuksia kuulla kaikista lapsen kokemuksista.
                                                                
4 Eri vaiheiden prosessien kuvaukset löytyvät esim. Wariksen kotisivuilta www.hel.fi/sosv/waris. Suunnitelmallisen
muutostyön ja kriisityön prosesseja kehitetään hankkeessa edelleen 2004 aikana.
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♦ Lapsen kohtaaminen voi olla puhumista, toimintaa ja tunnetyötä lapsen kanssa ja lapsella
oikeus valita itseilmaisun tapa.

Systemaattisuus, selkeys ja avoimuus
♦ Arviointityö on jäsentynyt systemaattiseksi kokonaisuudeksi ja sen eri vaiheiden tavoitteet

ja työtavat ovat mietittyjä, perusteltuja ja selkeitä.
♦ Työn eri vaiheita ja tavoitteita voidaan kuvata lapsille, vanhemmille ja

yhteistyökumppaneille.
♦ Tilannearviossa käytetyt menetelmät ovat selvillä ja niitä voidaan kuvata ja niiden käyttö on

perusteltua.

Arkikeskeisyys
♦ Lapsen tilanteen selvittämisen ytimessä on kysymys lapsen arjen turvallisuudesta ja

sujumisesta nyt sekä hyvien kasvuedellytysten turvaamisesta arjessa.
♦ Arkea selvitetään lapsen itsensä ja vanhempien kanssa sekä tarvittaessa kysytään

lisätietoa lapsesta yhteistyökumppaneilta.

Ihmisläheinen ja joustava työtapa
♦ Lasten ja vanhempien elämäntilanne huomioidaan kohtaamisissa ja työtavasta

sovittaessa.
♦ Työtavan tulee olla systemaattinen, mutta niin joustava, että se sopii hyvin erilaisiin

tilanteisiin ja joustaa lasten ja vanhempien elämäntilanteiden mukaan.
♦ Tilannearvio pyritään tekemään niin, että se prosessina hyödyttää lapsia ja vanhempia

(työn lähtökohtana ei voi olla esimerkiksi sosiaalityöntekijän tiedonhalu).

Yksilöllisyyden huomioiminen
♦ Jokainen lapsi nähdään yksilönä, jolla on yksilölliset tarpeet.
♦ Lapsen ja vanhempien yksilöllisyys huomioidaan työtavoissa ja menetelmissä.
♦ Lapsen ja vanhempien kokemuksia arvostetaan.
♦ Kunnioitetaan lasta ja vanhempia ottamalla heidät oman elämänsä asiantuntijoiksi

työntekijöiden rinnalle selvittämään elettyä, tarpeita, arvioimaan tilannetta ja sopimaan
jatkosta.

Tunteiden hyväksyminen ja huomioiminen
♦ Lapsen tunteet otetaan vastaan, hyväksytään, kysytään, tarkennetaan ja nimetään.
♦ Mietitään lapsen kanssa, mikä häntä auttaa kurjien tunteiden kanssa.
♦ Vanhempien tunteet otetaan vastaan ja hyväksytään ja autetaan nimeämisessä.
♦ Työntekijän lapsen ja vanhempien kohtaamisista heränneet omat tunteet hyväksytään ja

niiden ilmaisua ja läpikäymistä työparin tai tiimin kanssa tai työnohjauksessa pidetään
hyvänä.

Arvioinnin tekeminen yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa
♦ Lapsi ja vanhemmat osallistuvat arviointiprosessiin työntekijän kanssa mahdollisimman

tasavertaisina toimijoina.
♦ Lapsi ja vanhemmat ovat yhdessä sopimassa arvioinnin toteuttamisesta.
♦  Yhteenvetovaiheessa työntekijät arvioivat lapsen tilannetta yhdessä lapsen ja vanhempien

kanssa.
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Pohjautuu lapsen tarpeiden selvittämiselle
♦ Lapsen tarpeiden kuuleminen lapselta on tärkeää.
♦ Vanhempien kyky vastata lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta merkittäviin tarpeisiin

on lastensuojelun ydinkysymys.
♦ Mikäli vanhemmat eivät ole lapsen tarpeisiin vastanneet, vanhempia tuetaan tehtävän

haltuunotossa. Mikäli vanhemmat eivät tuenkaan jälkeen lapsen tarpeisiin pysty
vastaamaan, on työntekijöiden turvattava lapsen tarpeiden tyydytys muutoin.

4.2. TILANNEARVION TAVOITE

Lastensuojelun tilannearvion tavoitteena on saada kokonaisnäkemys lapsen arjesta ja
elämäntilanteesta, tarpeista ja toiveista, vaikeuksista ja vahvuuksista sekä vanhempien
kyvyistä vastata lapsen yksilöllisiin tarpeisiin.

Tilannearviossa selvitetään lapsen tarvetta lastensuojeluun ja arvioidaan, mitä lastensuojelun
toimintaa ja sitä antavaa palvelua lapsi ja vanhemmat tarvitsevat.

Lapsikeskeisessä tilannearviossa keskeistä on lapsen näkökulman tavoittaminen. Lapsen
kokemusten ja tunteiden kuulemiseksi, lapsen elämäntilanteen kartoittamiseksi ja
hyvinvoinnista varmistumiseksi lapsi tavataan tilannearviossa henkilökohtaisesti lapsen
omissa tapaamisissa.

Vanhemmilla on oma näkökulmansa lapseen sekä lapsen tarpeisiin ja hyvinvointiin.
Vanhempien näkemysten kuulemiseksi lapsen tilanteesta on tilannearviossa lapsen kanssa
yhteisten tapaamisten lisäksi vanhemmilla oma tapaaminen.

Tilannearviossa tavoitteena on kerätä kokemustietoa. Lapsen ja vanhempien kohtaamisia
tilannearviossa ohjaa halu kuulla heidän kokemuksiaan. Tavoitteena ei niinkään ole saada
faktatietoa siitä, miten asiat ovat tapahtuneet. Niin lapsen kuin vanhemmankin kokemus
tapahtumista tai asioiden kulusta on heidän näkökulmaista faktatietoa.

Systemaattisuus tilannearviossa
Tilannearvio tehdään systemaattisesti tilannearvion mallia apuna käyttäen. Systemaattisuus
tekee lastensuojelun tarpeen arvioinnista selkeän ja läpinäkyvän työprosessin. Lapsi,
vanhemmat ja työntekijät tietävät, että arviointi tehdään. He tietävät mistä arviointi alkaa, mitä
sen aikana tehdään ja milloin se päättyy. Arviolla on selkeä alku ja loppu.

Tilannearviovaiheessa lapsen ja vanhempien kanssa käydään läpi tiettyjä lapsen arjen
hyvinvoinnin kannalta merkittäviä teemoja ja muuttujia.  Systemaattisuus teemoissa auttaa
sosiaalityöntekijää keräämään lapsilta ja vanhemmilta tiettyä ja yhtenäistä tietoa lapsesta ja
lapsen arjesta. Tilannearviovaiheessa ei tarvitse saada tietää kaikkea lapsen saati perheen
elämästä, mikä helpottaa keskittymään lapsen ja vanhempien kohtaamiseen.

Työntekijän on tärkeää miettiä teemat ja asiat mitä lapsen kanssa haluaa käsitellä. Mietittyjen
teemojen ja muuttujien selvittämiseksi on koottu ja kehitetty erityyppisiä lapsille sopivia
menetelmiä lapsen tilanteen, iän, kehitystason ja toiveiden mukaan. Mietityt teemat ja laaja
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menetelmien valikko antavat mahdollisuuden kokeilla erilaisia, kullekin lapselle parhaiten
sopivia menetelmiä.

Kuka tekee lastensuojelun tilannearvion?
Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeessa lähtökohtana on ollut lastensuojelun
sosiaalityöntekijän työn kehittäminen. Hankkeessa on lähdetty siitä, että tilannearvion
tekeminen on lapsen asiakkuudesta vastaavan sosiaalityöntekijän työtä ja ensisijaisesti
sosiaalityöntekijän vastuulla. Tilannearvion prosessissa sosiaalityöntekijällä on aina työpari,
joka on mielellään toinen sosiaalityöntekijä. Näin toimien voidaan parhaiten varmistaa, että
tilannearvio lapsen arjesta ja elämäntilanteesta tulee tehdyksi nimenomaan lastensuojelun
sosiaalityön näkökulmasta.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä vastaa lapsen ja perheen asiakkuudesta tehden lasta ja
perhettä koskevat arviot, suunnitelmat ja päätökset. Voidakseen tehdä työtään asiakkaiden
kanssa tulee sosiaalityöntekijän kohdata asiakkaanaan olevat lapset perheineen. Vastuu
lasta ja vanhempia koskevista päätöksistä on aina sosiaalityöntekijällä ja täten vastuuta voi
tasaveroisesti jakaa vain toinen sosiaalityöntekijä. Tästäkin syystä on perusteltua, että
sosiaalityöntekijätyöpari tekee tilannearvion yhdessä.

Useissa sosiaalipalvelutoimistoissa saattaa sosiaalityöntekijällä olla työparinaan
vaihtoehtoisesti myös perhetyöntekijä tai jokin muu yhteistyökumppani. Tällöin olennaista on,
että lapsen asiakkuudesta vastaava sosiaalityöntekijä vastaa myös koko tilannearviosta,
tapaa tilannearvion aikana sekä lasta että vanhempia ja tekee tilannearvion yhteenvedon.

4.3. LAPSIKESKEISEN TILANNEARVION TYÖPROSESSI

Kohtaavaa lastensuojelua tilannearvion malli koostuu vireilletulo-, aloitus-, tapaamis- ja
selvittely- sekä yhteenveto- ja jatkon suunnitteluvaiheista.

LASTENSUOJELUN TILANNEARVION PROSESSI:

1. VIREILLETULO
• Yhteydenotto lastensuojeluun
• Määritetään lapsen ja vanhempien sosiaalityöntekijä sekä työpari

2. ALOITUSVAIHE
• Yhteys lapseen ja vanhempiin
• Alkutapaaminen

3. TAPAAMIS- JA SELVITTELYVAIHE
• Lapsen tapaamiset
• Vanhempien tapaaminen
• Yhteys yhteistyökumppaneihin

4. YHTEENVETO- JA JATKON SUUNNITTELU
• Kirjallinen yhteenveto
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• Yhteenvetotapaaminen

Tilannearvion prosessin perusrunko on kehitetty Haagassa 2001 -2002. Systemaattisten
lasten tapaamisten alkaessa Haagassa toukokuussa 2001 mietittiin lastensuojelun
tilannearvion työprosessia ja sitä lähdettiin kehittämään systemaattiseksi ja lapsikeskeiseksi.
Tilannearvion kokeileminen ja lasten tapaamiset aloitettiin alustavalla, projektin kuluessa
kehittyvällä mallilla (Muukkonen ja Tulensalo 2001). Mallia on edelleen kehitetty ja kokeiltu
asiakastyössä Haagan, Oulunkylän, Laajasalon ja Kallahden kehittämisryhmien kanssa 2003
aikana.

Tilannearvion prosessin eri vaiheiden tavoitteet ovat täydentyneet 2003 ja dokumentointia
on mietitty yhteistyössä Helsingin kaupungin alkuarviota suunnittelevan työryhmän kanssa
2003.

Mallia on muokattu ja kehitelty käytännön asiakastyön kokemusten mukaan. Lapsilta ja
vanhemmilta saadut palautteet sekä sosiaalityöntekijöiden kokemukset ovat aidosti
vaikuttaneet mallin kehittämiseen ja sen sisältöihin. Mallin kehittäminen käytännön
asiakastyössä on mahdollistanut sen, että malli on työntekijälle helppokäyttöinen ja samalla
joustavasti asiakkaiden tilanteet huomioiva.
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Taulukko 1.
LASTENSUOJELUN TILANNEARVION PROSESSI, TAVOITTEET JA
DOKUMENTOINTI

Tilannearvion tavoitteena on lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen arjen ja
elämäntilanteen selvittäminen ja lastensuojelun tarpeen arvioiminen.

PROSESSI TAVOITE DOKUMENTOINTI

1. VIREILLETULO
Yhteydenotto
Ilmoitus

Työparista sopiminen

- yhteydenoton syyn
selvittäminen

- avun tarpeen arvioiminen ja
apu

- määrittää työntekijäpari

- tilanteen vireilletulo
dokumentoidaan ja
ilmoitustiedot kirjataan
yhtenäisen käytännön
mukaan muistiinpanoihin

 

 

 2.   ALOITUSVAIHE
 

 Yhteys perheeseen
 Soitto, kirje tai
tapaaminen
 

 Alkutapaaminen
 Läsnä lapsi ja vanhemmat
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- esittäytyminen
- asiakkuuden vireilletulon

syyn nimeäminen
- lapsen tilanteen arvioinnin

aloittaminen
- lapsen ja vanhempien

vuorovaikutuksen
havainnointi

- saada perustietoa perheen
tilanteesta: työ, toimeentulo,
asuminen ja terveys

- selvittää alkaako
lastensuojelun asiakkuus ja
tapaamis- ja selvittelyvaihe
vai ei

- alkuvaiheen tilannearvion
työskentelystä sopiminen

- välitön apu tarvittaessa
 

 
- työskentelyn aloitus

kuvataan muistiinpanoihin
 
- alkutapaaminen ja sovittu

työskentelysuunnitelma
kirjataan muistiinpanoihin

- asiakkuus kirjataan
alkavaksi

- jos selvittely päättyy
alkutapaamiseen, kirjataan
miksi selvittely loppuu

- kirjataan perheen
tilanteesta saadut
perustiedot
muistiinpanoihin
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PROSESSI TAVOITE DOKUMENTOINTI

3. TAPAAMIS- JA
SELVITTELYVAIHE

Lapsen tapaaminen
1-4 kertaa
Kotikäynti

Vanhempien
tapaaminen
Vähintään kerran

Yhteydet yhteistyö-
kumppaneihin
Tarvittaessa

- kohdata ja kuulla lapsen
kokemuksia arjestaan (koti,
koulu/päiväkoti, vapaa-aika,
minäkuva ja tunteet)

- saadaan tietoa lapsen
kokemuksista, tarpeista ja
toiveista, vaikeuksista ja
vahvuuksista

- annetaan lapselle tietoa ja
lapsi saa kysyä mieltä
askarruttavista asioista

- kuullaan vanhempien
kokemuksia lapsesta,
lapsen arjesta,
vanhemmuudesta sekä
perheen arjesta

- lapsen kasvuympäristöön ja
kotiin tutustuminen
alkutapaamisessa , lapsen
tai vanhempien
tapaamisessa

- kysyä tarvittaessa
yhteistyökumppaneilta
lapsesta lisää

 

 
- kirjataan tapaamisten

tapahtumat muistiinpanoihin
- tapaamisissa tehtyihin

asteikkoihin, piirroksiin,
karttoihin jne., joita ei voi
siirtää koneelle, merkitään
aina lapsen/vanhemman
nimi ja päivämäärä

q Lapsen tapaamiset
 kirjataan tapaamisten
sisällöt lyhyesti
muistiinpanoihin: ajankohta,
mitä käyty läpi ja miten

 

q Vanhempien tapaaminen
 Kirjataan tapaamisen
sisältö lyhyesti
muistiinpanoihin: ajankohta,
mitä käyty läpi ja miten

 

q Yhteistyöverkosto
 kirjataan muistiinpanoihin
keihin otettu yhteyttä ja
yhteydenoton sisältö

 

q Lapsen ja vanhempien
saama apu
Kirjataan muistiinpanoihin,
mitä perheelle on
mahdollisesti jo tarjottu
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PROSESSI TAVOITE DOKUMENTOINTI

4. YHTEENVETO JA
JATKON
SUUNNITTELU

Kirjallinen yhteenveto

Yhteenvetotapaaminen
Läsnä lapsi ja vanhemmat

- Sosiaalityöntekijän lapselta,
vanhemmilta ja
mahdollisesti
yhteistyökumppaneilta
saaman tiedon kokoaminen

- lapsen voimavarojen ja
tarpeiden esiin nostaminen

- lapsen tarpeisiin
vastaamisen kannalta
tärkeiden kysymysten
esittäminen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- yhteisen näkemyksen ja

arvion muodostaminen
lapsen tilanteesta, tarpeista
ja lastensuojelun tarpeesta

- ehdotukset jatkosta
- työskentelystä sopiminen

tai työskentelyn
lopettaminen

- havainnoida lapsen ja
vanhempien
vuorovaikutusta

q Yhteenveto

Kirjataan muistiinpanoihin tai
tekstinkäsittelyasiakirjaan:
1. asiakkuuden vireilletulon

syy
2. selvittelyprosessi (ketkä,

missä, mitä tehneet ja
miten)

3. lapsen ja vanhempien
voimavaroja

4. lapsen ja vanhempien
näkemyksiä ja kokemuksia
lapsen arjesta (koti,
koulu/päiväkoti, vapaa-aika,
minäkuva ja tunteet)

5. kysymyksiä, joita
tapaamiset herättivät
sosiaalityön näkökulmasta
lapsen tarpeista ja niihin
vastaamisesta sekä lapsen
ja vanhempien suhteista

6. ajatuksia
jatkotyöskentelystä

Yhteenvedosta
muistiinpanoihin kirjataan
ainakin lyhyesti kysymykset ja
ajatukset jatkotyöskentelystä

Kirjataan muistiinpanoihin
yhteenvetotapaaminen, siinä
käyty keskustelu ja mahdolliset
sopimukset
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Alkuvaiheen tilannearvion ja
suunnitelmallisen työn nivelkohta

5. SUUNNITELMAN
TEKO

Suunnitelma-
tapaaminen

- vanhempien ja lapsen
kanssa sovitaan lapsen
tarpeisiin vastaamisen
tavoista ja siitä mitä kukin
konkreettisesti tekee

- sovitaan muutoksen
arvioinnista

q Huoltosuunnitelma
lapselle

q Tukitoimet lapselle ja
vanhemmille

4.4. LAPSEN JA VANHEMPIEN TAPAAMISET TILANNEARVIOSSA SEKÄ YHTEYS
YHTEISTYÖKUMPPANEIHIN

Lapsikeskeistä tilannearvion mallin kehittämisen ja kokeilun yhteydessä on pohdittu, missä
prosessin vaiheissa lasta on ehdottomasti tavattava ja missä tapaamisissa lapsen on oltava
mukana. Kääntäen on mietitty myös milloin lapsen poissaolo tilanteessa on parempi ratkaisu.
Tärkeää on ollut miettiä ja löytää kohdat, joissa lasta tavataan ja kohdat joissa lasta on hyvä
tavata erikseen vanhemmistaan. Tilannearvion prosessi on kehitetty sellaiseksi, että lapsi
tulisi tilannearvioprosessin jokaisessa kohdassa huomioiduksi. Näin ollen myös mukana
olevien aikuisten, sekä vanhempien että työntekijöiden huomio pysyy lapsessa ja lapsen
tilanteessa.

Kohtaavaa lastensuojelua tilannearviossa lasta ja vanhempia tavataan yhdessä sekä
erikseen. Lapsen ja vanhempien yhteisiä tapaamisia ovat alkutapaaminen ja
yhteenvetotapaaminen. Erikseen lasta tavataan alkutapaamisen jälkeen tapaamis- ja
selvittelyvaiheessa yhdestä neljään kertaa ja vanhempia vähintään kerran. Tapaamis- ja
selvittelyvaihe koostuu lapsen omista tapaamisista, vanhempien tapaamisesta ja yhteyksistä
yhteistyökumppaneihin.

Lapsen tapaamisten määrä sovitaan aina yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa.
Tapaamiskertojen määrään vaikuttaa kunkin lapsen tilanne, lastensuojeluun tulon syy ja
lapsen tilanteeseen liittyvän huolen määrä. Tapaamiskerrat on hyvä sopia alkutapaamisessa,
mutta niitä voi matkan varrella määrittää myös sen mukaan, miten työntekijä on saanut
kuulluksi lapsen kokemuksia elämästään ja arjestaan. Myös lapset itse voivat toivoa
tapaamisia sovittua enemmän.

Tapaamiset ovat pääsääntöisesti toimistolla sosiaalityöntekijän huoneessa, lastenhuoneessa
tai lapsen kotona. Tilannearviointiin kuuluva kotikäynti voi olla yksi lapsen tapaamisista tai
alkutapaaminen.



18

Joissain tilanteissa perhe, vanhemmat tai lapset eivät tule alkutapaamiseen tai vanhemmat
eivät suostu lasten tapaamisiin tai koko tilannearvion tekemiseen. Jos lapsesta tai lapsen
perheestä on tullut lastensuojeluilmoitus, tulee sosiaalityöntekijän kuitenkin jollain tapaa
selvittää lapsen tilannetta. Vaikka vanhemmat tai lapsi vastustaisivatkin lastensuojelun
tilannearviointia, ei lapsen tapaamisen tavoitteesta tingitä, vaan jokainen lapsi, jota ilmoitus
koskee, pyritään tapaamaan ainakin kerran.

Lapsen tapaaminen toteutetaan mielellään aina yhteistyössä vanhempien kanssa. Mikäli
vanhemmat tai lapsi eivät suostu alkutapaamiseen eivätkä tapaamiseen kotona tai
lastenhuoneessa ja huoli lapsen hyvinvoinnista on ilmeinen, on lasta kuitenkin pyrittävä
tapaamaan ainakin kerran. Tällaisissa tilanteissa lasta voidaan tavata esimerkiksi
päiväkodissa, koulussa tai nuorisotilalla. Tällöinkin vanhemmille aina kerrotaan, että lapsen
tilanteen selvittämiseksi lasta tullaan tapaamaan yksistään.

Mikäli vanhemmat vastustavat lapsen omaa tapaamista, voidaan vanhempia pyytää mukaan
lapsen tapaamiseen. Tällöin toinen työntekijä keskittyy lapsen kanssa olemiseen ja toinen
vanhempien huomioimiseen.

Yhteiset tapaamiset
Tilannearviossa on aina lapsen ja vanhemman yhteisiä tapaamisia. Käytännössä on kokeiltu
miten lapsen huomioiminen voisi parhaiten toteutua perheen yhteisissä tapaamissa ja mitä
lapsikeskeinen työtapa yhteisissä tapaamisissa käytännössä tarkoittaa. Lapsen
huomioimisesta tarkemmin alkutapaamisessa (s.23) ja yhteenvetotapaamisessa (s.62).

Lapsen kohtaaminen ja lapsikeskeisyyden toteuttaminen on haastavaa yhteisissä
tapaamisissa, joissa läsnä ovat lapsi, vanhemmat ja mahdollisesti sosiaalityöntekijöiden
lisäksi muita viranomaisia. Sen vuoksi on kehitetty myös lasten ja vanhempien yhteisiä
tapaamisia. Kehittämisen kohteena ovat olleet sekä tapaamisten kulku että tavat, joilla lapsi
voidaan tapaamisissa erityisesti huomioida ja joilla voidaan varmistua siitä, että lapsi tulee
yhteisissä tapaamisissa kuulluksi.

Yhteys yhteistyökumppaneihin
Tapaamis- ja selvittelyvaiheessa lapsen ja vanhempien tapaamisten lisäksi sosiaalityöntekijä
on mahdollisesti yhteydessä yhteistyökumppaneihin. Yhteyden tarkoituksena on saada lapsen
verkostolta lisätietoa lapsesta ja lapsen olosta. Yhteys yhteistyökumppaneihin on paikallaan
etenkin jos yhteistyökumppani on tehnyt ilmoituksen lapsesta. Tällöin ilmoituksen tekijän on
hyvä olla mukana esimerkiksi alkutapaamisessa.

Usein yhteys yhteistyökumppaneihin on paikallaan vasta tilannearvion yhteenvedon jälkeen.
Tällöin sosiaalityöntekijä on tavannut lasta ja hänellä on jo käsitystä lapsen arjesta ja
elämäntilanteesta. Sosiaalityöntekijä pystyy tarkemmin fokusoimaan, mistä lapsen elämään
liittyvästä asiasta hän haluaa tai on tarpeen kuulla.

4.5. TILANNEARVION DOKUMENTOINTI

Dokumentoinnin tavoitteena on, että tilannearvion prosessin vaiheet ja eri tapaamiset niissä
kirjataan näkyviin. Periaatteena on, että mahdollisuuksien mukaan kaikki tapaamiset ja tiedot
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kirjataan asiakastietojärjestelmän muistiinpanoihin. Tilannearvion dokumentointia on pyritty
kehittämään siten, että kirjaaminen olisi asiakastyötä, lasta, vanhempia ja sosiaalityöntekijää
hyödyttävää. Kirjaaminen tulisi olla asiakastyön luonnollinen osa.

Lasten ja vanhempien omista ja yhteisistä tapaamisista kirjataan muistiinpanoihin pääasiat,
kuten keitä tapaamisessa oli paikalla, mitä tapaamisessa käytiin läpi ja miten. Tapaamisissa
tuotetaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa erilaisia asteikkoja, karttoja, päivän kelloja
yms. materiaalia, jota ei voi sellaisenaan siirtää asiakastietojärjestelmän muistiinpanoihin.
Näihin erilaisiin tehtäväpapereihin kirjataan aina asiakkaan nimi, jonka kanssa se on tehty,
päivämäärä milloin se on tehty ja paikalla olleet työntekijät. Samaan paperiin kirjataan myös
lapsen tai vanhemman kanssa käytyä keskustelua asiasta. Nämä tehtäväpaperit säilytetään
lapsen aktissa ja ne ovat samoin kuin asiakastietojärjestelmään kirjatut muistiinpanot
tarvittaessa asiakkaan nähtävissä ja luettavissa.

Tilannearvion yhteenvedon tarkoitus on koota yhteen alkutapaamisessa sekä lapsen ja
vanhempien omissa tapaamisissa saatua tietoa. Yhteenvetoon kirjataan kootusti ne asiat,
joita lapset ovat kertoneet elämästään sekä asiat, joita vanhemmat kertoivat lapsesta (ks.
tarkemmin yhteenvedon sisällöstä s. 59).

Tilannearvion yhteenvedosta kirjataan muistiinpanoihin ainakin sen pääkohdat,
sosiaalityöntekijän esittämät kysymykset ja ehdotukset jatkosta. Tilannearvion yhteenveto on
usein usean sivun mittainen, joten sitä ei aina ole tarkoituksenmukaista kirjata
kokonaisuudessaan muistiinpanoihin. Yhteenveto on järkevä kirjoittaa
tekstinkäsittelyohjelmalla ja sieltä siirtää pääkohtia muistiinpanoihin.

Mikäli asiakkuus jatkuu tilannearvion yhteenvetotapaamisen jälkeen ja suunnitelmallinen
muutostyö alkaa lapsen ja vanhempien kanssa, kirjataan lapselle asiakastietojärjestelmään
huoltosuunnitelma.

5. HUOLI LAPSESTA JA LASTENSUOJELUILMOITUS

Lastensuojelun asiakkuus voi tulla vireille erilaisin tavoin. Yleensä siten, että viranomainen tai
yksityishenkilö tekee lastensuojeluilmoituksen tai vanhemmat tai lapsi ottavat itse yhteyttä
lastensuojeluun.

Lapsi perheineen tulee lastensuojelun sosiaalityön piiriin, kun lapsen elämään näyttää liittyvän
jokin huoli. Näistä huolista muut viranomaisten tai yksityishenkilöt tekevät
lastensuojeluilmoituksen. Vanhemmat tai lapset saattavat ottaa myös itse yhteyttä
lastensuojeluun saadakseen apua lapsen, vanhempien ja perheen asioiden selvittämiseksi.
Lastensuojelun asiakkuus saattaa tulla vireille myös aikuissosiaalityön tai perhesosiaalityön
kautta.

Vireilletulovaiheessa asiakas ei välttämättä vielä itse ole läsnä vaan asiakkuutta viritellään
kohti aloitusvaihetta, asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kohtaamista. Mikäli asiakas itse ottaa
yhteyttä lastensuojeluun, tapahtuu kohtaaminen siinä hetkessä. Asiakkaan ja hänen asian
vastaanottanut sosiaalityöntekijä kertoo asiakkaalle jakopalaverista tai työntekijöiden
määrittymisestä ja siitä, että hänen varsinainen työntekijänsä määrittyy siinä.
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Lastensuojelun alkuvaiheen tilannearvion vireilletulovaiheen tavoitteena on selvittää
yhteydenoton syy, miksi lapsi tai vanhemmat ottavat yhteyttä lastensuojeluun tai miksi
lapsesta tai perheestä tehdään lastensuojeluilmoitus. Vireilletulovaiheessa tarkoitus on myös
arvioida lapsen tai vanhempien tarvitseman välittömän avun tarve ja tarpeen ollessa myös
antaa apua.

Lastensuojeluilmoituksen lapsesta voivat tehdä yhteistyökumppanit tai yksityinen henkilö, joka
on jollain tapaa huolissaan lapsesta tai lapsen kasvuoloista. Lastensuojeluilmoituksen ottavat
vastaan joko alueen lastensuojelun sosiaalityöntekijä tai päivystävä sosiaalityöntekijä.
Lastensuojelun päivystyskäytännöt vaihtelevat toimistoittain. Joissain toimistoissa päivystys
on päivittäin klo 8-16 ja joissain klo 13 -16. Esimerkiksi Haagan sosiaalipalvelutoimistossa
päivystys on päivittäin kello 13 -16 ja päivystäjinä toimivat vuorollaan kaikki Haagan
sosiaalipalvelutoimiston sosiaalityöntekijät.

Ilmoituksen tai asiakkaan oman yhteydenoton tultua sosiaalityöntekijä arvioi vaatiiko
asiakkaan asia välitöntä puuttumista (kotikäyntiä, yhteydenottoa tai muuta toimenpidettä) vai
voiko asia odottaa seuraavaan jakopalaveriin. Mikäli esimerkiksi ilmoituksen vastaanottanut
sosiaalityöntekijä arvioi asian kiireelliseksi (tai ilmoittava taho on sen arvioinut kiireelliseksi)
hän ottaa välittömästi yhteyttä perheeseen. Tämän jälkeen perhe ohjautuu jakopalaveriin,
jossa perheelle määrittyy vastuusosiaalityöntekijä ja työpari. Mikäli sosiaalityöntekijä on jo
tavannut perhettä tai tehnyt jotain perheen asiassa on hän luonnollinen valinta vastuu- tai
työparityöntekijäksi.

Ottaessaan vastaan lastensuojeluilmoitusta sosiaalityöntekijät selvittävät ilmoituksen
kohteena olevaa lapsen ja hänen perheen tilannetta keräämällä perustietoa ja mahdollisesti
täyttävät lastensuojeluilmoituslomakkeen:

- Kenestä lapsesta on kysymys?
- Ketkä ovat lapsen vanhemmat?
- Onko perheessä muita lapsia?
- Kenen luona ja missä lapsi asuu?
- Mikä lapsen perhetilanne on?
- Onko ilmoittajalla muuta erikoista tietoa lapsesta?

 
 Ilmoitusta vastaanottaessa työntekijä kartoittaa ilmoittajan huolta lapsesta:

- Mikä ilmoittajaa huolettaa lapsen tilanteessa?
- Kuinka suuri ilmoittajan huoli lapsesta on (asteikolla 0-10)?
- Täytyykö sosiaalityöntekijän tehdä välittömästi jotain (kotikäynti, soitto, kirje)?
- Milloin huoli syntyi?
- Mitkä konkreettiset asiat huolestuttavat?

 
 Sosiaalityöntekijä kirjaa ilmoittajan perustiedot:

- Ilmoittajan nimi?
- Onko kyseessä yksityinen ihminen vai viranomainen?
- Ilmoittajalta kysytään, saako hänen nimensä kertoa vai haluaako hän pysyä

nimettömänä?
- Voiko ilmoittajaan olla yhteydessä vielä myöhemmin?
- Onko ilmoittaja valmis jatkossa yhteistyöhön?
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Ilmoituksen vastaanoton yhteydessä sosiaalityöntekijä kertoo ilmoittajalle lyhyesti miten
lapsen asiaa lastensuojelussa lähdetään selvittämään eli hän kertoo lastensuojelun
alkuvaiheen tilannearvion mallista ja siitä, että lapsen sosiaalityöntekijä määrittyy
seuraavassa jakopalaverissa.

Ilmoituksen vastaanottaja kirjaa ilmoituksen sisällön asiakastietojärjestelmän
muistiinpanoihin.

Jakopalaveri tai muu työparista sopiminen

Uuden lapsen asian tullessa vireille lastensuojelussa lapsen asia ohjautuu toimiston
käytännön mukaisesti joko katujaon mukaan alueen sosiaalityöntekijälle tai viikoittaiseen
jakopalaveriin, jossa lapselle ja vanhemmille valitaan työntekijät. Haagan
sosiaalipalvelutoimistossa perinteisen katujaon sijaan on käytössä jakopalaveri, jossa
määräytyy lastensuojeluun tulevien perheiden työntekijät. Jakopalaveriin osallistuvat kaikki
sosiaalityöntekijät (aikuis- ja lastensuojelun sosiaalityöntekijät sekä perhesosiaalityöntekijä).

Jakopalaverikäytäntö tukee systemaattista parityötä, koska työparin valinnalle on olemassa
sovittu paikka ja aika ja se kuuluu automaattisesti työskentelyprosessiin. Toimistoissa, joissa
asiakkaat ohjautuvat työntekijälle katujaon mukaan, työpari valitaan esimerkiksi
viikoittaisessa tiimikokouksessa

Jakopalaverissa asiakkaiden tarpeiden kiireellisyys ja työntekijöiden aikataulut vaikuttavat
lapsen ja vanhempien työntekijän valintaan. Kiireellisesti arviointia tarvitsevan asiakkaan voi
ottaa vastuulleen työntekijä, jolla on juuri sillä hetkellä parhaiten aikaa. Lapsen tai perheen
muu tilanne voi myös määrittää työntekijän. Mahdollisuuksien mukaan työntekijän
määrittymiseen asiakkaalle vaikuttaa työntekijän oma kiinnostus tai halu valita asiakas. Näitä
syitä voivat olla oma kokemus taidosta, kiinnostuksesta työskennellä tietyn ikäisten lasten
kanssa tai tietynlaisten ongelmien selvittämiseksi. Joskus valinnat voivat olla alueellisesti tai
toiminnallisesti perusteltuja (esimerkiksi tietty jengi yhdellä työntekijällä tai joskus
nimenomaan jaettuna kahdelle).

Jakopalaverilla on myös kollektiivisen arvioinnin aspekti. Kun sosiaalityöntekijä on esitellyt
ilmoituksen/yhteydenoton, seuraa hetki, jolloin kaikki tiimin sosiaalityöntekijät ovat
arvioimassa sitä, kuinka kiireellisestä yhteydenottoa lapseen/perheeseen tarvitaan,
arvioidaan sopisiko systemaattinen valmis malli ja sitä tuleekohan tarvetta soveltamiselle.
Tässä ennakoidaan myös perheen tilanteen työllistävyyttä ja tulevan työn intensiivisyyden
määrää. Tämän jälkeen arvioidaan tiimissä olevien sosiaalityöntekijöiden työtilanteiden
intensiivisyyttä sekä halua ja mahdollisuutta ottaa asiakkuus itselleen.

Jakopalaverissa perheelle valitaan kaksi työntekijää. Perheen vastuusosiaalityöntekijä
on lastensuojelun tarpeen arvioinnin ajan lapsen ja vanhempien sosiaalityöntekijä ja hän
tapaa sekä lasta että vanhempia. Vastuusosiaalityöntekijän vastuulla on huolehtia erityisesti
lapsen osallisuuden toteutumisesta alkuvaiheen tilannearviossa. Lapsen ja perheen
asiakkuus on vastuusosiaalityöntekijän päävastuulla arvioinnin aikana ja mahdollisesti
arvioinnin jälkeen jatkuvassa asiakkuudessa.
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Vastuutyöntekijän lisäksi perheelle valitaan toinen työntekijä, joka toimii vastuutyöntekijän
sosiaalityöntekijä työparina. Sosiaalityöntekijätyöpari on läsnä ainakin alku- ja
yhteenvetotapaamisessa, lasten tapaamisissa sekä työparin yhteisen arvion ja päätöksen
mukaan mahdollisesti myös vanhempien tapaamisissa. Tilannearvion jälkeen työpari voi
jatkaa työskentelyä vastuutyöntekijän kanssa tavaten työparina lasta ja/tai vanhempia.

Jakopalaverissa sosiaalityöntekijät arvioivat yhdessä asiakkaan asian kiireellisyyttä:
otetaanko lapseen ja vanhempiin yhteyttä heti vai otetaanko yhteyttä myöhemmin. Työpari
miettii ja päättää myös tavan, jolla ottaa yhteyttä lapseen ja vanhempiin, joko kirjeitse tai
puhelinsoitolla.

Systemaattisen mallin kokeiluvaiheessa arvioitiin joidenkin asiakkaiden kohdalla sitä,
tarvitseeko lasta ja vanhempia kutsua tilannearvioon vai riittääkö pelkästään ilmoitus kirjeitse
siitä, että perhe voi tarvittaessa ottaa yhteyttä lastensuojelun sosiaalityöntekijään. Yhdessä on
päädytty siihen, että sosiaalityöntekijöiden on arvioitava ja tehtävä päätös lapsen tilanteen
arvioinnista. Lastensuojelun lapsen tilanteen arviointitehtävää ei voi jättää lapselle tai
vanhemmille.

Kynnys lastensuojelun tilannearvion aloittamiseen pysyy näin mahdollisimman matalalla.
Arviojakson aloitetaan lapsen ja perheen kanssa silloinkin kun huoli on pieni tai on olemassa
aavistus siitä, että ilmoitus saattaa olla jopa aiheeton. Jokaisen ilmoituksen aiheellisuus on
aina tarkistettava, jolloin jokainen huolen kohteena ollut lapsi tavataan ainakin kerran, joko
yksistään tai yhdessä vanhempien kanssa alkutapaamisessa. Vasta lapsen tapaamisen
jälkeen voi sosiaalityöntekijä tehdä ratkaisun, että tilannearvio ei jatku ja asiakkuus ei ala.

6. YHTEYS LAPSEEN JA VANHEMPIIN SEKÄ ALKUTAPAAMINEN

Asiakkuuden vireilletulon ja sosiaalityöntekijätyöparin sopimisen jälkeen siirrytään
aloitusvaiheeseen. Aloitusvaihe koostuu yhteydenotosta lapseen ja vanhempiin sekä
alkutapaamisesta. Yhteydenotto voi olla joko soitto tai kirje sekä mahdollisesti myös
tapaaminen.

Aloitusvaiheen tavoitteena on ottaa yhteyttä lapseen ja vanhempiin, mikäli asia on tullut vireille
lastensuojeluilmoituksen kautta, eikä yhteyttä asiakkaisiin vielä ole ollut. Yhteydenotossa tulee
lapselle ja vanhemmille selvittää yhteydenoton syy, kutsua lapsi ja vanhemmat
alkutapaamiseen sekä kertoa alkuvaiheen tilannearvion mallista.

6.1. YHTEYDENOTTO LAPSEEN JA VANHEMPIIN

Perheen vastuusosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä perheeseen. Yhteydenotto voi tapahtua
kirjeitse tai puhelimitse. Kirje voi olla yhteinen kirje vanhemmille ja lapselle tai vanhemmille
ja lapselle voidaan lähettää omat kirjeet.
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Vanhemmille osoitetussa kirjeessä (liite 1)5 sosiaalityöntekijä kertoo yhteydenoton syyn ja
mahdollisesta lastensuojeluilmoituksen sisällöstä. Kirjeessä sosiaalityöntekijä kertoo lyhyesti
alkuvaiheen tilannearvion sisällöstä ja tavoitteesta sekä kutsuu perheen alkutapaamiseen.

Lapselle ja vanhemmille oman kirjeen lähettäminen on perusteltua siksi, että näin toimien
lapsi luultavammin saa kirjeessä olevan tiedon. Perheelle yhteisesti osoitettu kirje jää usein
lapselta näkemättä. Vanhemmat eivät välttämättä anna yhteisesti lapselle ja vanhemmalle
osoitettua kirjettä lapselle luettavaksi tai eivät lue lapselle yhteistä kirjettä. Lapsen kirjeessä
(liite 2)6 kerrotaan lapselle mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla tilannearvion kulusta ja
selitetään miksi lasta halutaan tavata. Lapselle itselleen suunnatulla kirjeellä voidaan hieman
paremmin taata se, että lapsi tietää jotain lastensuojelun tilannearviosta alkutapaamiseen
tullessaan.

Kirjeen tai puhelinsoiton lisäksi jokaiselle perheelle voidaan lähettää lastensuojelun
sosiaalityön esite (liite 3)7. Esitteessä kerrotaan lyhyesti mm. tilannearvion eri vaiheet sekä
perustelut sille, miksi lasta tavataan erikseen vanhemmista. Esitteessä on mahdollisesti
lisäksi kuva työn etenemisestä ja tapaamisten määristä, jotta asia olisi helpommin myös
lapsen itsensä hahmotettavissa. Mikäli esitteessä ei ole kuvaa tilannearvion prosessista, olisi
esimerkiksi alkutapaamisessa hyvä käydä prosessin kulku läpi siitä kertomisen lisäksi myös
kuvina (liite 4). Prosessikaavion läpikäyminen havainnollistaa työn etenemistä etenkin
lapselle ja myös vanhemmille.

Kunkin perheen yksilöllisen tilanteen huomioiminen koko asiakkuuden ajan ja erityisesti
alussa on tärkeää. Joidenkin perheiden kanssa työ lähtee käyntiin soiton tai kirjeen
lähettämisen jälkeen ja etenee aloitustapaamiseen. Toisinaan vanhemmat ottavat yhteyttä
sosiaalityöntekijään ja haluavat selvittää asiaa puhelimitse useastikin ennen ensimmäistä
tapaamista. Jotkut vanhemmat haluavat tavata sosiaalityöntekijää kahdestaan ennen kuin
tulevat lapsen kanssa aloitustapaamiseen. Arviointiprosessin kulusta sopiessa on hyvä kuulla
vanhempien ja lasten toiveita.

Tilannearvion mallia kehittäessä ja kokeillessa on pyritty systemaattisuuteen ja toisaalta
systemaattiseen joustavuuteen. Sosiaalityöntekijällä on oltava hallussaan systemaattinen malli
ja tapa tehdä tilannearviota lapsikeskeisesti. Kun malli on selkeä ja mietitty, se helpottaa
sosiaalityöntekijän työtä: hän tietää, mitä on arvioimassa, miten arviota tekee ja miksi.
Systemaattinen malli ei tarkoita sen orjallista noudattamista, vaan sen soveltamista lasten,
vanhempien ja heidän tilanteidensa mukaan. Sosiaalityössä on aina huomioitava kunkin
perheen vanhemman ja lapsen yksilöllinen tilanne.

Vanhemmille ja lapsille kerrotaan, että esitetty tilannearvion malli on toimiston tapa toimia
arvioitaessa lapsen arkea ja elämäntilannetta sekä lastensuojelun tarvetta. Se, miten
tilannearviossa käytännössä edetään, sovitaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa
perheen tilanne sekä lapsen ja vanhempien toiveet huomioon ottaen. Tilannearviovaiheen

                                                                
5 Vanhempien kirjeestä esimerkkinä on Kallahden kirjepohja. Kirjeen tekstiä muotoillaan aina perheen tilanteen mukaan.
6 Kullakin Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeessa mukana olevalla toimistolla on oma kirje lapselle. Kirjeet ovat hyvin
samankaltaisia ja niiden pohjana on Haagassa 2003 suunniteltu lapsen kirje. Liitteenä ovat viimeiseksi muokatut
Laajasalon ja Kallahden työntekijöiden laatimat kirjeet.
7 Kukin Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeessa mukana oleva toimisto on laatinut oman esitteen. Esitteiden pohjana on
Haagassa 2003 laadittu esite. Liitteenä on Laajasalon ja Kallahden esitteet.
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työskentelystä sovittaessa on tiukimmin pidetty kiinni siitä, että lasta tavattaisiin ainakin
kerran, mielellään ilman vanhempiaan, mutta vähintään vanhempien kanssa.

6.2. TILANNEARVION ALKUTAPAAMINEN

Lastensuojelun tilannearvion alkutapaamiseen kutsutaan lapsi ja vanhemmat sekä
mahdollisesti yhteistyökumppani. Mikäli joku yhteistyökumppani on tehnyt ilmoituksen, olisi
hänen hyvä olla mukana alkutapaamisessa. Alkutapaamiseen osallistuvat perheen molemmat
lastensuojelun sosiaalityöntekijät.

Ideaalimallissa alkutapaamiseen kutsutaan molemmat vanhemmat (mikäli kummatkin ovat
huoltajia) ja kaikki perheen lapset. Perheen tilanteen mukaan alkutapaaminen voidaan pitää
vanhemmille erikseen, jolloin lapsi/lapset osallistuvat mahdollisesti vain toiseen
alkutapaamiseen. Erilliset alkutapaamiset on hyvä pitää tilanteissa, joissa vanhempien
keskinäiset välit ovat tulehtuneet, vanhemmat ovat eronneet riitaisesti tai ero on vireillä
eivätkä vanhemmat pysty hoitamaan lapsen asioita yhdessä.

Joissain alkutapaamisissa mukana on ollut perheestä vanhempien lisäksi vain se lapsi tai ne
lapset, joista ilmoitus on tullut. Sosiaalityöntekijä arvioi työparin kanssa tai jakopalaverissa
kutsutaanko alkutapaamiseen kaikki perheen lapset vai ainoastaan se lapsi, jota ilmoitus
koskee. Ilmoituksen sisällöstä riippuen voi olla tarkoituksenmukaista kutsua alkutapaamiseen
vain ne lapset, joita ilmoitus koskee.  Mikäli lastensuojeluun tulon syy on sen luonteinen, että
se koskettaa kaikkia perheen lapsia, on alkutapaamiseen hyvä kutsua kaikki perheen lapset.

Alkutapaamisen tavoitteena on tavata lapsi ja vanhemmat yhdessä. Tapaamisen tavoitteena
on esittäytyä ja tutustua, selvittää ja nimetä yhdessä asiakkuuden vireilletulon syytä, aloittaa
lapsen tilanteen arviointi, saada perustietoa perheen tilanteesta (työ, toimeentulo, asuminen,
terveys) ja havainnoida lapsen ja vanhempien välistä vuorovaikutusta.

Alkutapaamisessa aloitetaan lapsen tilanteen arvioiminen yhdessä lapsen ja vanhempien
kanssa selvittäen sitä, mitä lapselle kuuluu nyt. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on arvioida
alkutapaamisessa onko syytä aloittaa tilannearvion tapaamis- ja selvittelyvaihe eli lasten ja
vanhempien erilliset tapaamiset. Mikäli tapaamiset on syytä aloittaa, alkutapaamisessa
sovitaan lastensuojelun asiakkuuden alkamisesta yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa.
Mikäli asiakkuus alkaa, tilannearvio jatkuu alkutapaamisen jälkeen lapsen ja vanhempien
omilla tapaamisilla ja yhteenvedolla. Asiakkuus kirjataan alkavaksi asiakastietojärjestelmään.

Alkutapaamisessa sosiaalityöntekijän on arvioitava juuri tämän lapsen ja perheen tilanne
sekä heille sopiva tilannearvion tapa, jota ehdottaa. Työntekijän on arvioitava tarvitaanko
lapsen tilanteen selvittämiseksi useiden tapaamisten selvittelyjakso vai riittääkö pelkkä
alkutapaaminen tai yksi lapsen ja vanhempien tapaaminen.

Joissain tapauksissa tilannearvio saattaa päättyä jo alkutapaamiseen. Tällöin lastensuojelun
asiakkuutta ei kirjata alkavaksi eikä siten myöskään loppuvaksi vaan sosiaalityöntekijä kirjaa
muistiinpanoihin alkutapaamisen ja yhteenvedon lapsen tilanteesta sekä perustelut miksi
tapaamis- ja selvittelyvaiheeseen ei ryhdytä. Ennen kuin sosiaalityöntekijä päättää, ettei
tilannearviota alkutapaamisen jälkeen jatketa, olisi hänen nähtävä lasta ainakin yhden kerran
mielellään yksin tai ainakin vanhempien seurassa.
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Aloitustapaamiset pidetään lastenhuoneessa, sosiaalityöntekijän huoneessa tai lapsen
kotona. Vastuusosiaalityöntekijän vastuulla on erityisesti lapsen huomioiminen
aloitustapaamisessa ja työparin vastuulla on vanhempien huomioiminen. Alkutapaamiseen
osallistuvat lapset määrittävät paljolti sitä, miten tapaaminen etenee sekä sitä, miten
työntekijät toimivat tilanteessa.

Sosiaalityöntekijä yleensä kysyy lapselta, mihin hän haluaa mennä ja mitä tehdä: pöydän
ääreen vai lattialle juttelemaan ja touhuamaan. Mikäli lapsi haluaa leikkiä tai muuten olla
muualla kuin pöydän ääressä on vastuusosiaalityöntekijän seurattava lasta ja oltava hänen
kanssaan. Vastuusosiaalityöntekijä saattaa viettää aloitustapaamisen lattialla lapsen kanssa
vastaten lapsen kanssa asioiden läpikäymisestä pääasiassa leikkien ja jutellen. Tällöin
pöydässä vanhempien kanssa oleva sosiaalityöntekijä vastaa asioiden etenemisestä
vanhempien kanssa.

Alkutapaamisessa on käytävä lapsen ja vanhempien kanssa läpi monta tärkeää asiaa. Näitä
asioita käsiteltäessä on samassa tilanteessa pystyttävä kohtaamaan ja huomioimaan sekä
lapsi että vanhemmat. Jotta tärkeät asiat tulisi käsiteltyä ja tapaaminen etenisi
lapsikeskeisesti, on alkutapaamisen kulusta koottu asioita, joita tapaamisessa on hyvä ottaa
lapsen ja vanhempien kanssa puheeksi ja joiden käsittelemisestä tulisi huolehtia.

Alkutapaaminen etenee seuraavasti:

1. Etukäteen
 Työntekijöiden on sovittava kuka on kenen työntekijä (jakopalaverissa) ja mietittävä yhdessä,
mitä kirjeeseen laitetaan lastensuojeluun tulon syyksi. Tällöin työntekijät ovat selvillä ja
yksimielisiä niistä tiedossa olevista syistä, miksi perhe tulee lastensuojelun tilannearvioon ja
aloitustapaamiseen. Tieto ja yksimielisyys syystä ovat tärkeitä, jotta molemmat työntekijät
sanovat saman viestin aloitustapaamisessa vanhemmille ja lapsille. Tärkeää luonnollisesti on,
että työntekijät sanovat saman asian, syyn, kuin perheelle lähetetyssä kirjeessä on. Tällä
toivotaan, että voidaan vähentää epämääräisyyttä ja puolestaan lisätä avoimuutta ja
täsmällistä tiedon kulkua kaikkien osapuolten kesken. Kirjeen kirjoittanut vastuutyöntekijä
laittaa kirjeen tiedoksi työparilleen.
 
 Ennen aloitustapaamista on hyvä varata n. 15 minuuttia yhteiseen kertaukseen. Suunnittelu
voi tapahtua juuri ennen tapaamista, muulloin tai viikoittaisessa lastensuojelukokouksessa.
Lastensuojelukokouksessa käydään läpi perheet, joita tulevalla viikolla on alkamassa.
 
2. Asettuminen ja esittäytyminen
- Työntekijät esittäytyvät lapselle ja vanhemmille.
- Lapselta kysytään, missä hän haluaisi olla: haluaako hän mennä pöydän ääreen vai
leikkimään ja juttelemaan lattialle.
- Tarjotaan halukkaille kahvia, teetä, mehua ja keksejä.
- Lapsille ja vanhemmille kerrotaan kauanko tapaaminen kestää.
- Perheenjäseniltä kysytään onko paikka heille tuttu ja kerrotaan siitä tarvittaessa.
- Lapsille tarjotaan mehua ja keksejä (tai näkkileipää tai pilttisosetta) ja vanhemmilta
kysytään, haluavatko he kenties teetä tai kahvia.
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- Lapselle ja vanhemmille selvitetään, kuka on vastuutyöntekijä sekä kuka työntekijä tapaa
lasta ja kuka vanhempaa. Perheelle kerrotaan, että vastuutyöntekijällä on kokonaisvastuu
perheen asiakkuudesta.
- Vastuutyöntekijän tehtävänä on viimekädessä huolehtia siitä, että vanhemmille ja lapsille
(sekä yhteistyökumppaneille) esittäytyminen tulee tehdyksi.

3. Lastensuojeluun tulon syystä puhuminen
- Tämä tarkoittaa vastaamista kysymykseen ”Miksi olemme tässä nyt”.
- Periaatteena on, että perhe itse määrittelee lastensuojeluun tulon syyn. Vanhemmilta ja
lapselta kysytään: ”Miksi teidän mielestänne teidän perheenne on nyt täällä?”.
- Työntekijät kertovat lapselle ja vanhemmille lastensuojelun näkemyksen lastensuojeluun tulon
syystä (=kirjeessä mainittu). Työntekijöiden, lapsen ja vanhempien näkemykset saattavat olla
hyvin samansuuntaisia tai erota toisistaan.
- Mahdollinen lastensuojeluilmoitus käydään perheen kanssa läpi. Työntekijöiden on hyvä
käydä ilmoitus läpi vielä ennen tapaamista ja arvioida sitä voiko ilmoituksen sellaisenaan
lukea tai näyttää lapsille. Tavoitteena on, että lastensuojeluun tulon syy tai ilmoituksessa
mainitut asiat kerrotaan lapsille mahdollisimman suoraan. Joissain tilanteissa on kuitenkin
hyvä miettiä, mitkä kaikki asiat ilmoituksesta kerrotaan ja miten ne lapsille kerrotaan.
Alkutapaamisessa vanhemmilta voi kysyä, miten paljon lapsi jo tietää lastensuojeluun tulon
syystä tai ilmoituksesta, mitä vanhemmat ovat jo kertoneet lapselle ja mitä eivät ole.

4. Työtavan esittely
- Perustellaan lapselle ja vanhemmille, miksi lasta halutaan tavata ja selvittää tilannetta lapsen
ja vanhempien kanssa.
- Kysytään, ovatko vanhemmat ja lapset lukeneet kirjeen ja esitteen.
- Kerrotaan, että sosiaalityöntekijät haluavat lähteä selvittämään mitä lapselle kuuluu, eli  mikä
on lapsen elämäntilanne ja mitä lapsen arkeen kuuluu.
- Kerrotaan, että lastensuojelun tilannearviossa selvitetään lapsen tarpeita ja vahvuuksia ja
pyritään yhdessä miettimään miten lapsen tarpeisiin vastataan. Lapselle ja vanhemmille
kerrotaan, että tämän vuoksi pyritään saamaan mahdollisimman monipuolinen kokonaiskuva
lapsen kokemasta arjesta. Perheelle kerrotan, että siksi lapsen tapaamisissa ei myöskään
puhuta pelkästään lastensuojelun tulon syystä.
- Kerrotaan, miten selvittäminen tehdään: tavataan lapsia, vanhempia sekä tarvittaessa ja
vanhempien luvalla ollaan yhteydessä yhteistyökumppaneihin.
- Kerrotaan lapsille ja vanhemmille lasten tapaamisten teemoja (mm. koti-, koulu- / tarha- ja
vapaa-aika-asiat) ja niistä menetelmistä, millä asioita lapsen kanssa selvitetään.
- Selvitetään perheelle, että erillisten tapaamisten jälkeen asiat kootaan yhteen ja samalla
kokoonpanolla tavataan yhteenvetotapaamisessa, jossa käydään läpi lapsen kanssa esille
tulleita lapsen tarpeita ja lapsen kertomia kokemuksia elämästään. Kerrotaan, että
sosiaalityöntekijät tekevät lapsen ja vanhempien tapaamisista yhteenvedon paperille, joka
annetaan vanhemmille ja lapselle.
- Kerrotaan myös, että mikäli asiakkuus arviointivaiheen jälkeen jatkuu, tavataan yhdessä
vielä suunnitelmatapaamisessa, jossa sovitaan jatkotyöskentelystä.

5. Lastensuojeluun liittyviä tunteita
- Lapsilta ja vanhemmilta kysytään, mitä tunteita lastensuojeluun tulo ja tilannearvio heissä
herättää.
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- Lapsilta ja vanhemmilta kysytään erityisesti sitä, liittyykö lastensuojeluun tuloon ja
tilannearvion tekemiseen joitain pelkoja.
 
6. Lapsen elämäntilanteen arvioimisen aloittaminen
Tavoitteena on kuulla lyhyesti

a) Lapsen elämästä juuri nyt. Mitä lapselle kuuluu nyt?.

”Mitä lapselle kuuluu?” -asteikkoa käyttäen kartoitetaan lapsen elämän nykyhetkeä
vanhempien ja lapsen kanssa.

 0            10

huonoa kuuluu hyvää kuuluu
huolia on ei huolia

Vanhemmat saavat miettiä sitä, mitä lapselle heidän mielestään kuuluu ja arvioida omaa
huolta ja toisaalta toiveikkuutta lapsen asiassa. Vanhemmat saavat antaa  asteikolla 0-10
numeron, joka kuvaa heidän näkemystään lapsen tilanteesta nyt. Vanhemmilta kysytään
myös sitä, mikä on heidän muutostoiveensa lapsen tilanteessa.

Lapsi saa samoin miettiä mitä hänelle kuuluu ja käyttää asteikkoa sen ilmaisemiseen
antamalla oman numeron. Lapset ja vanhemmat voivat käyttää samaa asteikkoa tai ne
voidaan tehdä vanhemmille ja lapsille erikseen.

Merkityksellistä on kuulla lapselta ja vanhemmilta asioista, jotka lapsen elämässä eivät
suju ja niistä, jotka sujuvat. Samalla saadaan kuulla onko heillä tarvetta akuuttiin apuun.

b) Nykyhetken kartoittamisen lisäksi voi olla hyvä kuulla jotain lapsen varhaisemmasta
elämänkulusta. Ajatuksena on kartoittaa lapsen elämän tärkeitä muutoskohtia
vanhempien ja lapsen kanssa elämänjanan avulla. Vanhemmilta ja lapselta kysytään,
mitä merkittäviä kohtia tai tapahtumia lapsen elämässä on ollut.

syntymä      

               0 v                                                         __ v

Lapsen elämän muutoskohdista on hyvä kysyä jotain, jos keskustelu on tiukasti
nykyhetkessä. Lapsen aikaisempia elämänkokemuksia ei ole syytä käydä
alkutapaamisessa perusteellisesti läpi, vaan niihin voidaan palata lapsen ja vanhempien
omissa tapaamisissa.

Vanhempia ja lasta kuullaan myös perheen kokonaistilanteesta. Tässä kohtaa lapselta ja
vanhemmilta kysytään, onko heillä mielessä muita lapsen tai perheen tilanteeseen liittyviä
asioita, joista he haluaisivat tässä kohtaa kertoa. Samalla kerätään perustietoa lapsesta
ja vanhemmista.
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Vanhemmilta kysytään, onko vanhemmat tai lapset jo selvittäneet lapsen asiaa muiden
perheen ulkopuolisten kanssa.

 
7. Asiakkuudesta ja työtavasta sopiminen
- Lapsen ja vanhempien kanssa sovitaan siitä alkaako lastensuojelun asiakkuus ja Lapsen ja
vanhempien omat tapaamiset
- Sovitaan kuinka monta kertaa lasta ja vanhempia tavataan lastensuojelun tilannearvion
aikana sekä tapaamisajat lapsen ja vanhempien kanssa.
- Sovitaan lapsen tapaamispaikat ja sen, ketkä ovat tapaamisissa läsnä.
- Tarvittaessa vanhemmilta pyydetään lupa olla yhteydessä yhteistyökumppaneihin.
 

 8. Kokoaminen
- Tähän mennessä on puhuttu paljon ja tärkeitä asioita lapsen ja vanhemman kanssa
samassa huoneessa yhdessä tai osittain erikseen. Siksi on tärkeää koota yhteen puhuttua,
sovittua ja varmistaa, että kaikki osalliset tietävät, mitä on sovittu.
- Kokoaminen nousee merkitykselliseksi tehtäväksi erityisesti silloin, kun vanhemmat ja lapsi
eivät ole koko tapaamisen ajan saman pöydän ympärillä. Sosiaalityöntekijän on huolehdittava
siitä, että lapsi (ja lattiasosiaalityöntekijä) saa tiedon siitä, mitä pöydässä vanhempien
kanssa on sovittu. Yhtälailla tärkeää on, että vanhemmat (ja pöytäsosiaalityöntekijä) saavat
tiedon lapsen kanssa sovitusta. Käytännössä vanhempien sosiaalityöntekijä tulee jututtamaan
lapsen sosiaalityöntekijää ja lasta ja kertoo, mitä pöydän ääressä on sovittu. Lapsen
sosiaalityöntekijä kertaa vanhemmille ja heidän työntekijälleen, mitä lapsen kanssa on puhuttu
ja sovittu.
 

 9. Purku ja päällimmäisten tunnelmien puhallus
- Työparin on hyvä varata aikaa tapaamisen jälkeen pieneen purkuun, jossa he voivat käydä
läpi tapaamisen kulkua ja tunnelmia. Tapaamista reflektoidaan työparin kanssa miettien
tapaamisen sujumista (lapsen huomioimista ja tapaamisen tavoitteen tavoittamista), lapsen
tilannetta ja työntekijöiden omaa toimintaa tapaamisessa. Jälkikäteen puretaan myös
tapaamisessa tai sen jälkeen nousseet tunteet.
- Mikäli purkua ei voida tehdä heti, se tehdään tarvittaessa sosiaalityöntekijöiden
viikoittaisessa tapaamisessa tai työparin kanssa muuna ajankohtana.

7. LAPSEN OMAT TAPAAMISET

Lapsen omat tapaamiset ovat lastensuojelun tilannearvion keskeisin osa, joka on
selvittelyluonteestaan huolimatta merkittävä interventio lapsen elämään. Lastensuojelun
sosiaalityössä lapsi on asiakas. Lastensuojelussa lapset ovat iältään 0-17 -vuotiaita ja heillä
kaikilla on iästä riippumatta sama oikeus suojeluun.

Tilannearviossa on lähdetty siitä, että kaikki lapset tavataan lapsen iästä riippumatta. Lapsen
tapaamisten sisältö ja käytettävät menetelmät vaihtelevat vähän riippuen siitä minkä ikäinen
lapsi on. Lapset on jaettu eri ikäryhmiin sillä perusteella, että työskentely näiden eri-ikäisten
lasten kanssa vaihtelee hieman. Tilannearviota tehdessä lapset ovat jaettu ikäryhmiin: vauvat
ja pienet lapset (0 -3 -vuotiaat), leikki- ja ala-asteikäiset lapset (4 -12 -vuotiaat) ja nuoret
(13 -17 -vuotiaat).



29

Vauvoja ja pieniä lapsia, noin 0-3 -vuotiaita, tavataan tilannearviossa usein miten vanhempien
kanssa. Pääasiassa pienten lasten ja vauvojen kohdalla pätevät samat periaatteet
työskentelystä kuin isompien lasten kanssa. Vauvaikäisen kanssa voi olla
vuorovaikutuksessa ja saada käsitystä vauvan voinnista hänen kanssaan olemalla ja
kommunikoimalla sekä havainnoimalla lasta. Pienen lapsen tilanteesta voi saada tietoa
havainnoimalla vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta sekä käymällä vanhempien kanssa läpi
vauvan arkea ja tarpeita. Syli-ikäisetkin lapset ovat toisinaan olleet vanhemmista erossa
sisarusten yhteisessä tapaamisessa sosiaalityöntekijän kanssa.

Leikki- ja ala-asteikäisiä (4-12 -vuotiaita) on tavattu lähes aina erikseen vanhemmista.
Sisaruksen seurassa on tavattu pienempiäkin (0–3 -vuotiaita) lapsia ilman vanhempien
seuraa. Leikki-ikäisten tapaamiset ovat usein varsin toiminnallisia pitäen sisällään erilaista
tekemistä ja leikkimistä.

Nuorten 13-17 -vuotiaiden kanssa tapaamiset ovat, nuoresta riippuen, toiminnallisia tai
vähemmän toiminnallisia. Nuoret saattavat toimimisen sijaan haluta istua pöydän ääressä tai
nojatuolissa. Nuorten tapaamisille ominaista on, että heidän kanssaan käydään läpi erityisesti
nuorille sopivia teemoja ja muuttujia. Nuorten kanssa saatetaan selvittää muita ikäryhmiä
enemmän esimerkiksi vapaa-aikaa liittyviä asioita, kuten päihteiden käyttöä ja kavereita.

Lapsen omissa tapaamisissa on läsnä lapsi ja hänen lastensuojelun sosiaalityöntekijänsä
sekä yleensä aina työpari. Vaikka perheessä on monta lasta, kutakin lasta pyritään
tapaamaan henkilökohtaisesti. Joissain tilanteissa sisaruksia tavataan yhtä aikaa,
esimerkiksi, jos lapset sitä toivovat (tai erillisiä aikoja on vaikea järjestää). Mikäli sisaruksia
tavataan samaan aikaan, niin erityisesti silloin sosiaalityöntekijän on hyvä tavata lapsia
työparin kanssa. Työntekijät voivat sopia työnjaosta, kumpi työskentelee kumman lapsen
kanssa. Joskus sisarusten ja kahden sosiaalityöntekijän tapaamisista tulee osittainen
”ryhmätapaaminen”, jossa toimitaan neljistään.

Lapsen tapaamiseen sopiva tila
Lapsen tapaamisiin on hyvä olla lapselle sopiva tila, joka on lasta huomioiva ja lasta luokseen
kutsuva. Lasta voi tavata toimistolla työntekijän huoneessa, lastenhuoneessa tai lapsen
kotona.

Läntisessä sosiaalikeskuksessa ja Oulunkylän sosiaalipalvelutoimistossa on lasten
tapaamisia varten erityinen lastenhuone. Lastenhuoneessa on lapsia varten mm. leluja,
papereita, kyniä, muovailuvahoja, pieniä pöytiä, nojatuoleja, iso pöytä tuoleineen ja matot
lattialla. Mikäli mahdollisuutta erilliseen lastenhuoneeseen ei ole, voi työntekijänkin
työhuoneesta pienillä muutoksilla tehdä lapsiystävällisen. Tärkeää on, että huoneessa olisi
esimerkiksi välineitä ja tilaa leikkimiselle sekä mahdollisuus levitellä kortteja myös lattialle
(esimerkiksi erillinen huopa mahdollistaa työskentelyn myös lattialla).

Lastenhuoneen tai työntekijän huoneen lisäksi lapsen tapaaminen voi olla myös lapsen
kotona. Suositeltavaa on, että ainakin yksi tapaamisista olisi lapsen kotona, jotta
sosiaalityöntekijän voi nähdä lapsen kodin ja elinympäristön ja lapsi pääsee kertomaan ja
näyttämään omasta kodista ja omasta tilastaan. Tapaaminen kotona voi olla alkutapaaminen
tai yksi lapsen tapaamisesta tai vanhemman tapaaminen.
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Joissain tilanteissa lapsen tapaaminen kotona voi tuoda mukanaan erityisiä haasteita.
Kotonaan lapsi voi helposti esimerkiksi lähteä pois kahdenkeskisestä tilanteesta, olla
vaivaantunut vanhempien läsnäolosta tai vanhemmat voivat tulla häiritsemään lapsen
tapaamista. Näistä syistä olisi tärkeää, että lasta voisi tavata muuallakin kuin kotona. Lapsen
tapaamiset päiväkodissa, koulussa, nuorisotilalla tai lastenkodissa ovat toki myös
mahdollisia, mutta niissä ei voi juuri vaikuttaa tilan käyttökelpoisuuteen eikä työrauhastakaan
voi aina mennä takuuseen. Tapaaminen lastenhuoneessa luo otolliset ja rauhalliset puitteen
lapsen tapaamiselle, se mahdollistaa ajan käytön vain lapselle ja sen, että tapaaminen voi
sujua rauhassa ilman keskeytyksiä.

7.1. LAPSEN TAPAAMISTEN TAVOITE

Lapsen omien tapaamisten tavoitteena on kohdata lapsi lapsen tilanteen selvittämiseksi.
Tapaamisten tarkoitus on antaa sekä lapselle mahdollisuus tulla kuulluksi. Tavoitteena
tapaamissa on kuulla lapsen kokemuksia arjestaan. Lapsen tapaamisten tavoitteena on
myös saada tietoa lapsen kokemuksista, tarpeista ja voimavaroista sekä tutustua lapsen
kotiin ja kasvuympäristöön. Tavoitteena on lisäksi antaa lapselle tietoa lastensuojelun
asiakkuudesta ja auttamisen keinoista sekä lapselle omista lapsen oikeuksista ja
vanhempien velvollisuuksista lasta kohtaan.

Lasten tapaamisten tarkoitus on olla lapselle eheyttävä ja myönteinen kokemus. Vaikka
tapaamisissa käsitellään lapsen elämään liittyviä vaikeita asioita, voi niiden sanoittaminen,
asioista puhuminen ja niiden yhdessä läpikäyminen olla lapselle itsessään jotain hyvää
antava. Kun työntekijä ottaa lapsen tunteen vastaan ja käy hänen kanssaan läpi lapsen
mahdollisesti kokemia ikäviä asioita, on se lapselle turvallinen ja todennäköisesti myönteinen
kokemus.

Lastensuojelun tilannearvion lasten omien tapaamisten tarkoituksena on muodostaa
lastensuojelun sosiaalityön näkökulmasta kokonaisnäkemys lapsen kokemasta arjesta ja
elämäntilanteesta. Vaikka ilmoituksen tai lastensuojeluun tulon syy olisi mikä hyvänsä, lapsen
elämän eri osa-alueisiin tutustutaan laajasti: kotiin, kouluun, vapaa-aikaan, lapsen elämään ja
minäkuvaan sekä lapsen kokemiin tunteisiin.

Lapsen omissa tapaamisissa halutaan kuulla lapsen kokemuksia arjestaan laajasti, ei
pelkästään lastensuojeluun tulon syystä. Tapaamisissa pyritään saamaan selville lapselle
itselleen merkitykselliset tai merkityksettömät asiat. Lastensuojeluun tulon syytä käydään
lapsen kanssa läpi jonkin teeman sisällä. Lapsen kanssa selvitetään miten lapsi kokee ilmi
tulleen ongelman, onko se lapsen elämässä pieni vai iso asia vai onko jokin muu asia vielä
merkityksellisempi.

Tilannearvion kotikäynnin tavoitteena on kohdata lapsi ja/tai vanhemmat lapsen
kasvuympäristössä. Kotikäynti voi olla alkutapaaminen tai yksi lapsen tai vanhempien omista
tapaamisista. Kotikäynnin aikana käydään lapsen tai vanhempien kanssa läpi samoja
teemoja kuin tapaamisessa toimistolla tai lastenhuoneessa käytäisiin. Kotikäynti
mahdollistaa lapsen kodin havainnoimisen ja lapsen käyttäytymisen seuraamisen kotioloissa
sekä vuorovaikutuksen lapsen kanssa hänen omalla maaperällään.
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7.2. TEEMAT JA MUUTTUJAT

Lapsen arjen kokemuksia selvittäessä käydään lapsen kanssa läpi käytännössä tärkeiksi
nousseita teemoja, jotka kattavat lapsen arjen melko monipuolisesti. Lapsen tapaamisten
teemoja ovat: koti ja läheiset, päiväkoti tai koulu, vapaa-aika ja kaverit, minä ja mun
elämä sekä tunteet. Lapselle ja vanhemmille kerrotaan teemoista jo alkutapaamisessa.

Lapsen elämää kartoitetaan laajasti, jotta voidaan saada kokonaiskäsitys lapsen arjesta ja
siitä, mikä osuus lastensuojeluun tulon syyllä on siinä. Laaja kartoittaminen mahdollistaa myös
sen, että lapsi voi kertoa elämästään muutakin kuin vain esimerkiksi ilmoituksessa mainitun
asian, joka voi olla hänelle kenties ongelmallisempi asia. Lastensuojeluun tulon syytä ei voi
ottaa annettuna, vaan lapsen kanssa täytyy selvittää, onko se oikeasti lapsen elämässä
ongelmallinen asia.

Lasten tapaamisissa käsiteltävät teemat vaihtelevat lapsen ja lapsen tilanteen mukaan.
Sosiaalityöntekijän tehtävänä on arvioida mitä teemoja kunkin lapsen kanssa
kannattaa käydä läpi. Lapsen kanssa ei yleensä ehdi (neljässäkään tapaamisessa) käydä
kaikkia teemoja läpi, eikä se ole välttämätöntäkään. Teemoista on valittava ne, jotka sopivat
lapsen ikään, liittyvät lastensuojeluun tulon syyhyn ja tuntuvat olennaisilta lapsen elämässä.
Joskus tapaamisia on vain yksi ja siinä käydään suurin osa teemoista tarvittavan tarkasti läpi.
Joskus kaikki tapaamiset menevät yhden teeman läpikäymiseen, joskus neljäkään
tapaamista ei riitä yhden teeman selvittämiseen lapsen kanssa. Jotain lapselle tärkeää
teemaa saatetaan käsitellä jokaisessa lapsen tapaamisessa muiden teemojen ohella.

Jokaisella teemalla ovat omat muuttujansa, joista lapsen kokemuksia erityisesti halutaan
kuulla.

TEEMA MUUTTUJAT

KOTI JA LÄHEISET Perhe
Arki kotona
Suhteet vanhempiin ja sisaruksiin
Läheiset ja tärkeät ihmiset
Perushoiva ja huolenpito

PÄIVÄKOTI Perustiedot
Päiväkodissa olo
Kaverit
Opettajat/aikuiset

KOULU Perustiedot
Koulussa olo
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Oppiaineet
Kaverit
Opettajat/aikuiset
Kiusaamiset
Läksyt
Lintsaus

VAPAA-AIKA JA KAVERIT Vapaa-ajan vietto
Kaverit
Fyysinen ja emotionaalinen läheisyys

MINÄ JA MUN ELÄMÄ Merkittävät tapahtumat elämässä
Minäkuva
Terveys
Lapsen maailma

TUNTEET Tulotunnelmat
Tapahtumiin liittyvät tunteet
Tutut ja vieraat tunteet
Tunteiden purkaminen

Teemojen eri muuttujia ei välttämättä kaikkia pysty käymään läpi muutamassa lapsen
tapaamisessa. Tällöin työntekijän on valittava teemojen ohella myös mitä muuttujia
selvittää lapsen kanssa. Lapsen elämäntilanne, lastensuojeluun tulon syy ja lapsen ikä ovat
asioita, jotka vaikuttaa siihen, mitä muuttujia lapsen kanssa on hyvä käydä läpi.

7.3. MENETELMÄT

Teemoja ja muuttujia pyritään selvittämään erilaisilla lapsille sopivilla menetelmillä (liite 5).
Osa lasten kanssa käytetyistä menetelmistä ovat tuttuja, monen sosiaalityöntekijän jo
pidempään kokeilemia. Jotkut menetelmät ovat vasta keksittyjä ja kaipaavat edelleen
kokeilemista.

Teemojen ja muuttujien selvittämiseen mietittyjä ja kehitettyjä menetelmiä ei kaikkia tarvitse
käyttää. Menetelmiä voi valita lapsen tilanteen mukaan, minkä ikäinen lapsi on, mitkä asiat
ovat jo muutoin tulleet selviksi tai sen mukaan mihin lapsi tarttuu. Kaikki menetelmät eivät ole
kaikille lapsille yhtä sopivia, lapsen ja työntekijän vuorovaikutusta edistäviä. Toiset lapset
pitävät erilaisista menetelmistä kuin jotkut toiset lapset. Menetelmä on aina apuväline tietyn
asian selvittämiseksi ja lapsen ilmaisun helpottamiseksi. Menetelmien käyttö ei voi olla
tapaamisten itsetarkoitus.
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On tärkeää, että lapsi voi pitää tavasta, jolla asioita käsitellään, sillä kaikki
vuorovaikutuksessa oleva hyvä ja mukava edistää vuorovaikutusta ja tavoitteiden
saavuttamista. Työntekijöinä kannattaa lapsen kanssa kokeilla erilaisia menetelmiä ja antaa
lapsen valita tai olla valitsematta tarjottuja tapoja. Kokeilemalla yleensä löytyy kullekin lapselle
sopivia tapoja käydä läpi hänen kokemuksia elämästään.

Menetelmiä kehittäessä on pyritty hyödyntämään jo olemassa olevia menetelmiä ja muiden
tahojen kehittämiä menetelmiä lasten ja vanhempien kanssa työskentelyyn. Pesäpuu ry:n
Norsu-projektissa on kehitetty erityisesti lapselle sopivia sosiaalityön menetelmiä (kortteja,
karttoja jne.), joita on otettu käyttöön lapsen tapaamisissa. Pesäpuussa kehitettyjä kortteja
ovat mm. Tunnepantomiimikortit, Vahvuuskortit, Elämän tärkeät asiat -kortit. Kortteja voi tilata
Pesäpuu ry:stä ja niissä on mukana myös ohjeita niiden käyttöön. Kortteja voi käyttää hyvin
monipuolisesti eri teemojen ja muuttujien läpikäymiseen eri-ikäisten lasten kanssa.

Pääkaupungin turvakodin lapsityöntekijältä on saatu hyviä vinkkejä lapsille sopivista
työmenetelmistä mm. Ensi- ja turvakotien liiton kautta tilattavista OH-korteista. OH-kortit ovat
korttisarja, johon kuuluu erilaisia kuvakortteja mm. Sagat (kuvia satujen, myyttien ja
legendojen maisemista), Mythokset (kuvia myyteistä ja legendoista), Habitat (kuvia ihmisistä
ja luonnosta), Personat (muotokuvakortteja) ja Cope-kortit (kuvia traumasta toipumisen,
jaksamisen, vuoropuhelun ja yhteisöllisyyden luomisen välineeksi).

Soveltaen on käytössä myös Imatralla kehiteltyjä ja mm. Helsingin Kaarelan
sosiaalipalvelutoimistossa käytössä olevia päihdeperheiden lasten ja vanhempien ryhmille
tarkoitettuja menetelmiä. Heidän menetelmistä tilannearviossa voi käyttää esim.
voimaeläinkortteja. Voimaeläinkorteissa on kuvattu erilaisia eläimiä ja kuhunkin eläimeen
liittyy jokin merkitys. Tarina kustakin eläimestä löytyy korttien mukana olevasta vihkosesta.
Voimaeläinkortteja voi käyttää tarinan kanssa tai ilman pelkkinä kuvakortteina.

Kohtaavaa lastensuojelua -hankkeen kehittämisryhmät ovat myös koonneet vanhoja
tietämiään ja keksineet uusia käyttökelpoisia menetelmiä (esim. päivän kello, läheiskartta tai
vanhemmuusasteikko) sekä lasten että vanhempien tapaamisiin. Menetelmien kerääminen ja
ideointi jatkuu edelleen, joten menetelmien lista täydentyy ja päivittyy sitä mukaa kun ideoita
syntyy.

7.4. LAPSEN MUU HUOMIOIMINEN TAPAAMISISSA

Lasta voi huomioida tapaamisissa monin tavoin. Lapsen voi toivottaa tapaamiseen
tervetulleeksi myös teoin ja lapsen mielipidettä voi kysyä ja osoittaa näin olevansa
kiinnostunut niistä. Lapsen voi antaa tapaamisessa antaa valita tai päättää joistain asioista.
Lapsen ja työntekijän kohtaamistilanne on määrittynyt ja rajautunut lastensuojelun kontekstissa
monilla tavoilla. Tilanne on aikuisten, lastensuojelun ammattilaisten järjestämä, mutta joitain
asioita lapsi voi vielä päästä valitsemaan.

Lapsen tapaamisessa lapselta voi kysyä mihin hän haluaisi mennä; istumaan pöydän ääreen
vai lattialle lelujen ääreen. Lapsi saa mielellään valita työskentelyn paikan huoneessa. Usein
lapsi tekee valinnan kysymättä ja työntekijä menee perään sinne, mihin lapsi on jo mennyt;
pöydän ääreen tai lattialle. Lapselta kysytään, muistaako hän vielä keitä työntekijät ovat, mikä
paikka tämä on, miksi täällä ollaan, miksi lasta halutaan tavata ja mitä viime tapaamisessa
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yhdessä vanhempien kanssa puhuttiin. Jos lapsi ei oikein muista, kerrataan näitä asioita
lapsen kanssa. Lapselta on hyvä kysyä usein em. kysymyksiä, sillä lapset useinkaan eivät
muista, vaikka niistä olisikin jo puhuttu tai haluaa kuulla niistä vielä uudestaan.

Tapaamisessa lapselle voi tarjota pientä välipalaa. Välipala tarkoittaa mehua ja keksiä tai
näkkileipää. Usein, jos lapset tulevat suoraa koulusta, he ovat nälkäisiä. Tarjoaminen on
lapselle myös viesti siitä, että hän on tervetullut tapaamiseen ja hänet halutaan huomioida.
Syöminen on samalla pienimuotoista toimintaa, jonka ohessa jo voi jutella ja tehdä jotain,
virittäytyä tapaamiseen. Lapselta voi kysytä haluaako hän välipalaa heti tapaamisen alussa
vai vasta tapaamisen lopuksi.

Lapsi saattaa heti olla hyvin kiinnostunut huoneen leluista ja haluta leikkiä. Sitten lapsen
kanssa leikitään. Merkityksellistä on se, että lapsi tietää miksi hänet on kutsuttu tapaamiseen.
Sen jälkeen lapsi voi valita työskentelyn tavan, vaikka leikin. Leikkiin voi keskittyä kokonaan
tai leikin ohessa voi jutella samalla muistakin asioista.

Lapselle kerrotaan teemoista, joista on tarkoitus jutella. Lapselta voi kysyä, mistä hän haluaa
aloittaa. Lapsi saattaa valita jonkun tai sanoa ”ihan sama” tai nyökätä. Myös työntekijä voi
valita teeman, josta aloittaa.

7.5. TYÖNTEKIJÄN MUISTILISTA

Sosiaalityöntekijän ja lapsen kohtaaminen on periaatteessa samanlainen kuin mikä tahansa
lapsen ja aikuisen kohtaaminen. Sosiaalityöntekijän ja lapsen kohtaamista määrittää
kuitenkin sen erityinen konteksti: lastensuojelu. Lastensuojelun sosiaalityöntekijää ohjaa
tapaamisessa halu kuulla lapsen arjesta ja elämästä sekä samalla selvittää lastensuojelun
tarvetta. Tapaamisissa on toisaalta jotain hyvin tuttua - yleiset hyvän vuorovaikutuksen tavat ja
toisaalta jotain erityistä - lastensuojelun konteksti.

Seuraavassa on koottu joitain asioita, joita lapsen tapaamisissa työntekijän on hyvä muistaa
ja noudattaa, jotta lapsi tulisi työprosessissa huomioiduksi ja lastensuojelun kontekstissa
tapahtuva lapsen tapaaminen olisi vuorovaikutusta edistävä, lasta kunnioittava ja
lapselle turvallinen.

1. Muista puhua lapselle ja kysyä lapselta. Pyri puhumaan lapselle käyttäen sanoja ja termejä,
jotka lapsi voi ymmärtää. Kerro aina miksi lasta tapaat ja mitä häneltä odotat. Tarkoitus on
aina kuulla ensisijaisesti lapsen omista kokemuksista ja tunteista, lapsi ei ole tiedon tuottaja
muista perheen jäsenistä.

2. Houkuttele lasta puhumaan ja toimimaan, mutta älä pakota. Kokeile erilaisia lapsen
puhumista ja ilmaisua helpottavia menetelmiä. Vaihda menetelmää, jos lapsi ilmaisee, ettei
pidä kyseisestä tavasta (jos asteikko ei toimi kokeile kortteja jne.). Kuuntele ja havainnoi,
lapset antavat selkeää ja suoraa palautetta!

3. Kysy lapselta rohkeasti vaikeistakin asioista. Pyri puhumaan mahdollisimman suoraan ja
nimeämään asiat niiden ”oikeilla nimillä”.
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4. Tee tunnetyötä lapsen kanssa: ota lapsen tunne vastaan, kysy lisää, nimeä tunnetta lapsen
kanssa ja selvitä, mikä lasta auttaa tunteen kanssa. Älä heti lähde selittämään lapsen tunnetta
pois, vaikka kokisitkin, ettei lapsen tarvitse tuntea niin (esim. syyllisyyttä sijoituksesta).

5. Anna lapsen valita itseilmaisun tapa, tunnustele haluaako lapsi puhua vai toimia vai tehdä
kumpaakin.

6. Anna lapsen itse kertoa omista valinnoista (esim. korttivalinnoista, kartoista), älä tee
tulkintoja lapsen puolesta. Lapset yleensä kertovat mielellään korteista ja siitä mitä kortin
kuva kertoo hänelle. Lapsen valinnat saavat merkityksen lapsen kertoman kautta. Työntekijän
tulkintaa ei tarvita. Joskus lapset eivät kuitenkaan halua kertoa kortin kuvaamasta asiasta.
Tällöin lapselle voi sanoa, ettei hänen tarvitse kertoa. Korttien valinnassa merkityksellistä on,
että lapsi miettii valintaansa ja valitsee sen perusteella jotain. Asian miettiminen ja valinta voi
olla merkityksellinen, vaikka työntekijä ei kuulisikaan kortin valintaan liittyvää selitystä.

7. Pyri päättämään lapsen tapaaminen johonkin mukavaan asiaan tai tekemiseen. Erityisesti
silloin, kun tapaamisessa lapsen kanssa on puhuttu tai käsitelty vaikeita ja ahdistavia asioita,
on tapaaminen hyvä päättää mukavaan tekemiseen tai myönteisistä asioista keskusteluun.
Tekemisen lapsi voi itse valita (leikki, peli, kirjan lukeminen tms.).

8. Lapsi saattaa puhuessaan kokemuksistaan kertoa perheestä jotain sellaista, mitä
vanhemmat eivät ole vielä kertoneet tai halunneet kertoa. Kehu lasta tästä taidosta myös
vanhemmille. Pysy lapsen puolella vaikka vanhemmat kieltäisivät tai vähättelisivät lapsen
kertomaa.

Mikäli pelkäät lapselle tapahtuvan kotona jotain ikävää siksi että hän on kertonut asioista
sosiaalityöntekijälle, kerro pelostasi avoimesti vanhemmille. Sovi vanhempien kanssa
tarvittaessa suullisesti tai kirjallisesti ettei lapselle seuraa puhumisesta kotona mitään ikävää.
Mikäli asiakkuus jatkuu, sovi lapsen ja vanhempien kanssa suunnitelmallisen työn
tilannearvion ajankohta ja sen tapaamiset. Lapsen ja vanhempien tietoisuus tulevasta
tapaamisesta toimii kannustimena muutokseen ja ikäviä asioita ennaltaehkäisevästi.

9. Muista kysyä lapselta, mitä hän haluaa, että yhteenvedossa otetaan esille ja onko jotain,
mitä lapsi ei halua tuoda esiin. Mikäli lapsi kieltää jonkin asian kertomisen vanhemmille,
arvioi onko se sellainen, jonka voi jättää kertomatta. Mikäli asia pitää mielestäsi ottaa esille ja
kirjata yhteenvetoon, kerro ja perustele se aina lapselle.

8. LAPSEN TAPAAMISTEN TEEMAT, MUUTTUJAT JA MENETELMÄT

Tilannearvion yhdessä - neljässä lapsen tapaamisessa käydään lapsen elämäntilanteen
mukaan läpi teemoja, jotka liittyvät lapsen elämään. Muuttujista käydään lapsen kanssa läpi
hänen ikäänsä ja elämäntilanteeseensa sopivat. Menetelmistä käytetään niitä, jotka toimivat
kunkin lapsen kanssa. Sen mikä toimii voi tietää yleensä vain kokeilemalla.

8.1. KOTI JA LÄHEISET
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Lapsen koti- ja läheisasioita selvitettäessä tavoitteena on kuulla lapselta hänen näkemyksiä
perheestä, arjesta kotona ja suhteista vanhempiin ja sisaruksiin, lapselle läheisistä ja
tärkeistä ihmisistä sekä lapsen kotona saamastaan perushoivasta ja huolenpidosta. Nämä
selvitettävät asiat ovat jokaisen lapsen arjessa olevia muuttujia, joista halutaan kuulla lapsen
kokemus ja mielipide. Kutakin muuttujaa voi lapsen kanssa selvittää eri menetelmillä.

Kotiasioista on hyvä kerätä tiettyjä perustietoja lapsen perheestä, kotona asuvista ihmisistä ja
asumisolosuhteista. Perustietoja kerätään lapsen ja vanhempien omissa tapaamisissa sekä
lapsen ja vanhempien yhteisissä tapaamisissa koko tilannearvion aikana.

8.1.1. LAPSEN PERHE

Perhekartta
Lapsen perhettä voidaan lähteä selvittämään piirtämällä lapsen kanssa perhekartta. Lasta
voidaan pyytä piirtämään perhekartta, johon lapsi (tai työntekijä) merkitsee keskelle itsensä
(lapsen) ja sen jälkeen ne, jotka hänen mielestään hänen perheeseensä kuuluvat. Lapsi voi
merkitä karttaan vanhemmat ja muut aikuiset, sisarukset ja muut lapset. Tämä voi helpottaa
työntekijää (joskus myös lasta) hahmottamaan perhettä, erityisesti mikäli perheen
kokoonpanosta on vaikea päästä selvyyteen.

Lapsen kanssa on hyvä käydä tarkemmin läpi lapsen suhteita perheenjäseniin ja
perheenjäsenten suhteita toisiinsa. Lapselta voi kysyä kertooko hän vanhemmilleen kivoja
asioita ja tunteita sekä kurjia asioita ja tunteita. Onko lapsi huolissaan vanhemmistaan?
Kokeeko lapsi vanhemmat turvallisiksi?

Lapselta voi kysyä miten lapsi kokee vanhempiensa välisen suhteen, miltä se lapsen silmin
näyttää. Samoin voi kysyä vanhempien suhtautumista perheen lapsiin, kohtelevatko
vanhemmat kaikkia sisaruksia tasapuolisesti.

Kortit
Lapsen kanssa perhekartan voi tehdä myös eläintarroilla, Nallekorteilla, Voimaeläinkorteilla
tai Personilla. Lapsi voi valita korteista kuvia, jotka kuvaavat hänen perheensä jäseniä. Lasta
voi ensin pyytää valitsemaan kuvan, joka kuvaa häntä itseään. Sitten lapselta kysytään keitä
muita perheeseen kuuluu ja mitkä kuvat voisivat kuvata muita perheen jäseniä. Lapsi saa
valita kortin ja muodostaa niistä perheen lattialle tai pöydälle. Lapsen valinnat käydään läpi
kysyen kustakin kortista mitä se lapsen mielestä kertoo tai tuo mieleen valitusta
perheenjäsenestä.

Magneetit tai muut esineet
Perhekartan voi tehdä myös magneeteilla tai muilla esineillä, joilla perhettä voi symboloida.
Lasta voi pyytää valitsemaan ensin itsensä sitten ja perheensä jäsenet esineistä. Lasta
pyydetään kertomaan valinnoistaan, miksi lapsi valitsi juuri nämä esineet kuvaamaan itseään
ja perheensä jäseniä. Lasta voi pyytää asettamaan esineet lattialle tai pöydälle siten, että
lasta kuvaava esine on keskellä ja muut perheen jäsenet sillä etäisyydellä kuin lapsesta
tuntuu.

8.1.2. KOTONA OLO JA SUHTEET VANHEMPIIN JA SISARUKSIIN
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Kotiasteikko
Lapsen kotona oloa ja suhteita vanhempiin sekä sisaruksiin käydään lapsen kanssa läpi
tekemällä kotiasteikko. Ensimmäisenä piirretään asteikko nollasta kymmeneen. Lapselta voi
myös kysyä, minkä värin hän haluaisi valita piirtämiseen ja kertoa että nyt tehdään
asteikkotehtävä kotiasioista. Asteikko piirretään tyhjälle A4-paperille.

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

Nykyhetken läpikäyminen
Kotiasteikolla voi lapsen kanssa hahmottaa nykyhetkeä kotona. Lapselta kysytään, minkä
arvosanan 0-10 hän antaisi kotiasioilleen: ”Minkä arvosanan antaisit kotona olollesi tällä
hetkellä?”. Lapselle voi kertoa, mitä ääripäät voisivat olla. Että ”nolla voisi tarkoittaa ihan
surkeaa ja kurjaa, esimerkiksi että äidin ja isän ja sisarustenkin kanssa sukset ovat kokoajan
ristissä, kotona on riitoja äidin ja isän välillä, äidille ja isälle ei voi kertoa tärkeistä asioista, on
tunne, että kotona ei välitetä, eikä hoivata. Kun taas kymppi voisi tarkoittaa sitä, että lapsi on
kaikkiin kotiasioihin tyytyväinen; lapsella on tunne, että häntä rakastetaan, hoivataan, pahoja
riitoja ei ole, vanhempien ja sisarusten kanssa elo tuntuu riittävän hyvältä”. Lapsi saattaa
jaksaa kuunnella tehtävänannon loppuun, mutta usein he valitsevat numeron ennen ääripäiden
kuvailua. Lapsen voi antaa itse ympyröidä valitsemansa numeron. Lapselle voi myös kertoa,
että asteikkoa voi myös venyttää alle nollan tai yli kymmenen, jos lapsesta siltä tuntuu.

Asteikon voi tehdä myös ilman paperia jos tarkan numeron antaminen tuntuu vaikealta tai jos
lapsi kaipaa liikettä, jolloin koko keho pääsee valitsemaan. Asteikon ääripäät voi määritellä
huoneen eri päihin ja pyytää lasta valitsemaan näkymättömältä janalta paikka, joka kuvaa
sitä, mitä kotiin hänen mielestään tällä hetkellä kuuluu.

Minkä tahansa numeron lapsi valitsee, lapsen kanssa käydään läpi numero ja kysytään
lapselta, onko numero lapsen mielestä hyvä vai huono. Jos lapsen valitsema numero on
hänen tai työntekijän mielestä aika huono kannattaa lapsen kanssa käydä ensin läpi kotiin
liittyvät huonot asiat. Mikäli lapsi tai työntekijä arvioi lapsen antaman numeron melko hyväksi,
kannattaa kysyä ensin kotiin liittyvistä hyvistä asioista.

Mikä kotona on kivaa?
Lapselta kysytään kaikki asiat, jotka kotona toimivat, mihin lapsi on tyytyväinen, mikä sujuu tai
mikä on kivaa. Lapsen kertomat asiat listataan asteikkopaperiin. Kivoja asioita kannattaa
kysyä uudestaan ja lisää, kunnes lapsi ei keksi enää mitään uutta tyytyväisyyden aihetta.
Lapselta kysytään myös, miten hänellä menee omasta mielestään äidin, isän ja sisarusten
kanssa. Lapsen kertomat asiat kirjataan kysymisen ja puhumisen lomassa asteikkopaperille
mahdollisimman suoraan niin kuin lapsi on asiat sanonut.

Mikä kotona on kurjaa?
Lapselta kysytään, mikä kotona ei toimi, mihin hän on tyytymätön. ”Mikä ei kotona suju ja mikä
on kurjaa?” Lapsi saattaa kertoa asioita vähän tai vuolaasti. Mikäli lastensuojeluun tulon syyt
liittyvät kotiasioihin, eikä lapsi itse ota niitä puheeksi, kannattaa niistä asioista kysyä lapselta
tässä kohtaa. Mitä lapsi ajattelee lastensuojeluun tulon syystä (esim. vanhempien riidat,
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väkivalta, alkoholin käyttö)? Minkälaista lapsen mielestä kotona on silloin kun vanhemmat
esimerkiksi riitelevät tai juovat? Lapselta voi myös kysyä, minä arvosanan hän antaa kotona
ololle sellaisissa tilanteissa.

Kotiin liittyvistä kurjista asioista kannattaa lapselta kysyä mahdollisimman suoraan, etenkin
jos niistä on jo yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa puhuttu. Lapset usein miten
uskaltautuvat puhumaan oman elämän ja perheen vaikeistakin asioista, kun työntekijä
uskaltaa kysyä ja ottaa turvallisesti vastaan lapsen kertoman ja lapsen ilmaisemat tunteet.

Lapsen kanssa voi puhua lapsen ja vanhempien tekemistä sopimuksista, rajoista ja niiden
rikkomisesta. Lapselta voi kysyä, miten hän on vanhempien kanssa sopinut esimerkiksi
- kotiintuloajoista - nukkumaanmenoajoista
- ruokailuista  - viikkorahoista
- siivouksista ja pyykin pesuista - pesulla käynneistä
- alkoholin ja tupakan käytöstä
 
 Rajoihin ja niiden rikkomisiin liittyen lapselta voi kysyä: ”Kuka näistä asioista kotona päättää?
Toimitaanko teillä niin kuin on puhuttu ja mitä sitten jos sopimukset eivät pidä? Millaisia
rangaistuksia voi seurata? Mikä on pahin saamasi rangaistus?”.
 
 ”Tuleeko näiden asioiden sopimisesta joskus riitoja? Tuleeko sinulla riitoja joistain muista
asioista vanhempien kanssa? Entä sisarusten? Miten teidän perheessä riidellään?”
 
 Menneen läpikäyminen
 Kotiasteikolla voi lapsen kanssa käydä läpi mennyttä. Lapselta voi kysyä kokemuksia ja
mielipiteitä vielä siitä onko kotona mennyt joskus huonommin. ”Minkä numeron antaisit sille
ajalle? Mitä silloin tapahtui? Onko kotona joskus mennyt paremmin? Minkä numeron antaisit
sille ajalle? Millaista silloin oli ja mikä silloin oli paremmin kuin nyt?”
 
 Tulevaisuuden toiveiden kysyminen
 Kotiasteikolla voi hahmottaa lapsen kanssa tulevaa kysymällä mitä lapsi toivoo ja odottaa
siitä millaista kotona olisi. ”Mihin olisit tyytyväinen (numero ja asia)? Mitä kotona pitäisi
tapahtua, että olisit tyytyväinen? Jos sinulla olisi taikasauva ja saisit taikoa, minkä asian
muuttaisit kotona?”
 
 Kotiasteikkoon voidaan palata jokaisella lapsen tapaamisella ja kysyä lapselta uudestaan,
minkä arvosanan lapsi antaisi tällä hetkellä kotona ololle. Näin lapsen kassa pystyy
seuraamaan sitä, mitä kotiin kullakin kerralla kuuluu, onko arvosana muuttunut
tapaamiskertojen välillä. Lapsen kanssa voidaan seurata sitä, onko kotona tapahtunut jotain
myönteistä, joka nostaa numeroa tai onko kotona tapahtunut jotain, joka alentaisi muilla
kerroilla annettua numeroa.
 

Asteikko toisen vanhemman luona olosta
Lapsen kanssa tehdään toinen kotiasteikko jos vanhemmat ovat eronneet ja lapsi tapaa
toista vanhempaa muualla kuin kotonaan. Tällöin lapsen kanssa tehdään kaksi kotiasteikkoa
kummankin vanhemman luona olosta.
 

 Kortit
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 Korteilla voidaan käydä läpi lapsen suhteita vanhempiin ja sitä millaisena lapsi vanhempansa
näkee. Lasta voidaan pyytää valitsemaan kolme korttia Persona-,  Voimaeläin- tai
Nallekorteista, jotka kuvaavat sitä, millainen äiti ja isä on kun äidin ja isän kanssa on kivaa tai
kun äiti tai isä ovat mukavia ja hyvällä päällä? Mikä äidissä ja isässä on kivaa ja mikä kurjaa?
Tai milloin äiti ja isä ovat kurjia?
 
 Lapsen valittua kortit pyydetään häntä kertomaan jokaisesta kortista jotain. Miksi lapsi valitsi
juuri tämän kortin? Mitä asioita kortti tuo lapselle mieleen äidistä tai isästä? Mitä kortti kertoo
lapsen äidistä tai isästä?
 
 OH-korteilla voi käydä läpi myös sitä, mikä kotona on kivaa ja kurjaa. Lasta pyydetään
valitsemaan kolme korttia, jotka kuvaavat sitä kun kotona on kivaa ja kolme korttia
kuvaamaan sitä, mikä kotona on kurjaa. Lapsen valittua kortit pyydetään häntä kertomaan
valitsemistaan korteista. Mikä korttien kuvissa kuvaa kivoja asioita ja mitä kivoja asioita?
Mikä korttien kuvissa kuvaa kurjia asioita ja mitä kurjat asiat ovat?
 
 Korttien avulla voi käydä läpi sitä, mitä kivaa lapselle on tapahtunut kotona sitten viime
näkemämme. Lasta pyydetään valitsemaan kolme korttia, jotka kuvaavat kotona olleita  kivoja
tapahtumia. Lasta pyydetään valitsemaan toiset kolme korttia, jotka kuvaavat, mitä kurjaa
sinulle on viime tapaamisen jälkeen kotona tapahtunut.
 
 Kuvatarinat
 Sosiaalityöntekijä näyttää lapselle kuvaa erilaisista tilanteista esim. väkivaltatilanteesta.
Sosiaalityöntekijä pyytää lasta kertomaan, mitä kuvassa hänen mielestään tapahtuu, mitä
kuvan lapsi voisi sanoa ja ajatella ja miltä kuvan lapsesta voisi tuntua.
 
 Lapsen annetaan ensin kertoa kuvasta kaikki mitä mieleen tulee. Sen jälkeen lapselta voi
kysyä samanlaisista tilanteista kotona: mitä kotona silloin tapahtuu, mitä lapsi silloin ajattelee
ja tuntee. Kuvia, joiden avulla lapsi voi kertoa tarinoita, löytyy Annikka Taiton kirjasta ”Huomaa
lapsi” (2003). Kuvat liittyvät perheen erilaisiin tapahtumiin, kuvissa näytetään esimerkiksi sitä,
että vanhemmat riitelevät ja lapsi on piilossa.
 
8.1.3. LÄHEISET JA TÄRKEÄT IHMISET
 
 Läheiskartta/ Tärkeiden ihmisten kartta
 Lapselle tärkeitä ja läheisiä ihmisiä ja eläimiä voi lapsen kanssa käydä läpi tekemällä
läheiskartan. Lapsen kanssa kirjoitetaan lapsen nimi keskelle paperia, ympyröidään se ja
pyydetään lasta laittamaan kartalle kaikki hänelle läheiset ihmiset tai kertomaan keitä kartalle
kuuluu. Läheiskartan voi tehdä lapsen kanssa myös esimerkiksi eläintarroilla, eläinkuvilla,
magneeteilla, Nalle-, Voimaeläin- tai Personakorteilla.
 
 Lapsi voi laittaa kartalle perheenjäseniä, ystäviä, sukulaisia, tuttuja tai muita tärkeitä ihmisiä
tai eläimiä. Myös kuolleet tärkeät ihmiset (tai eläimet) voi laittaa kartalle. Lasta pyydetään
merkitsemään läheisiä ihmisiä ja eläimiä sille etäisyydelle itsestä, kuinka läheiseksi tai
etäiseksi lapsi kyseisen henkilön itselleen kokee.
 
 Karttaa läpikäydessä lapselta kysytään, kenelle hän kertoo, kun tapahtuu jotain kivaa ja
kenelle kertoo kurjat tapahtumat ja tunteet. Lapselta kysytään myös ketkä kartalla olevat ovat
sellaisia, joihin lapsi voi luottaa ja jotka ovat turvallisia. Lapselta on hyvä kysyä myös keistä
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kartalla olevista läheisistä lapsi on huolissaan tai joutuu huolehtimaan ja kenen kanssa hän
riitelee.
 
 Läheiskartan läpikäymistä voi vielä syventää pyytämällä lasta kuvaamaan suhteitaan kuhunkin
kartalla olevaan henkilöön tai eläimeen. Suhteiden kuvaamisessa voi käyttää apuna erivärisiä
kaksisuuntaisia nuolia. Vihreä nuoli kuvaa hyvää suhdetta, musta nuoli kuvaa huonoa
suhdetta, punainen salamanuoli kuvaa riitaisaa tai myrskyisää suhdetta ja keltainen nuoli
kuvaa neutraalia suhdetta.
 

 Sukupuu
 Lapsen kanssa voi selvittää lapsen sukua ja sukulaissuhteita tekemällä sukupuun. Sukupuun
voi tehdä piirtämällä merkaten lapsen vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat, tädit, sedät,
enot ja serkut. Puun voi tehdä myös askartelemalla jokaiselle henkilölle oma lehti tai hedelmä,
joka kuvaa henkilöä ja hänen merkitystään lapsen elämässä.
 
 Sukupuu on hyvä tehdä silloin, jos on tarpeen tietää tarkasti lapsen suvusta ja lapsen
suhteista sukulaisiin.
 

8.1.4. PERUSHOIVA JA HUOLENPITO
 
Päivän kello ja kuvat
Lapsen saamaa perushoivaa ja huolenpitoa sekä lapsen arjen kulkua voi lapsen kanssa
käydä läpi päivän kellolla ja kuvilla. Lapsen kanssa piirretään paperille kellotaulu ja kerrotaan,
että tarkoituksena on selvittää lapsen tavallista päivärytmiä lapsen kokemana. Päivää
voidaan käydä läpi kirjaamalla päivän tapahtumat kellotaulun ympärille tai erityisesti pienten
lasten kanssa leikkaamalla ja liittämällä tauluun erilaista tekemistä kuvaavia kuvia.
 
 Lapselle kerrotaan, että työntekijä haluaa kuulla ”mitä kaikkea teet päivän aikana ja mitä
tavallisiin päiviisi kuuluu”. Tavoitteena on kuulla lapsen kokemusta erityisesti huolenpidosta;
herääminen, ruokailut, kotiintuloajat, pesut, nukkumaan meno jne. sekä vanhempien kanssa
vietetystä ajasta (määrä ja tavat). Myös yöajasta, nukkumisesta ja unista on hyvä kysyä tässä
kohtaa.
 
 Aamu
 Päivän läpikäyminen aloitetaan aamusta ja lapselta kysytään: ”Milloin hän herää, mistä herää
ja kuka herättää? Heräätkö helposti, oletko aamuvirkku vai aamu-uninen? Mitä teet herättyäsi;
puetko, peseydytkö, syötkö? Käytkö pesulla tai suihkussa aamulla ja kuka siitä huolehtii?
Pesetkö hampaat? Miten puet, valitsetko vaatteet itse vai valitseeko vanhempi, löytyvätkö
vaatteet kaapista, tuolilta, lattialta vai mistä? Syötkö aamupalan, kuka sen tekee ja mitä se
on? Milloin lähdet kouluun/päiväkotiin, kenen kanssa ja millä välineellä?”
 
 Päivä ja iltapäivä
 Mikäli lapsi on päiväkodissa tai koulussa, päivän kulkua ei siltä osin välttämättä tarvitse
käydä kovin tarkasti läpi. Koulusta tai päiväkodista tulon jälkeistä aikaa kysytään lapselta
taas tarkemmin. Lapselta kysytään: ”Milloin menet kotiin? Menetkö suoraan kotiin? Menetkö
yksin vai jonkun kanssa? Jos et mene kotiin, niin minne menet? Kenen kanssa, mitä teet?
Syötkö välipalaa? Mitä syöt ja kuka sen laittaa? Teetkö läksyt heti koulun jälkeen vai milloin?”
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 Ilta
 Lapsen kanssa käydään läpi ilta-aikaa, mitä lapsi tekee iltaisin ja missä viettää aikaansa.
Lapselta kysytään: ”Mitä teet iltaisin? Missä ja kenen kanssa olet? Oletko iltaisin ulkona? Jos
olet ulkona, missä olet ja milloin tulet kotiin? Mitä teet jos olet illan kotona tai kun tulet kotiin?
Syöttekö iltaruokaa tai iltapalaa? Kuka sen tekee? Syöttekö yhdessä? Osallistutko kotitöihin?
Milloin teet läksyt? Millaiset iltarituaalit sinulla on? Huolehtivatko äiti tai isä
nukkumaanmenostasi? Miten äiti tai isä huolehtivat nukkumaanmenostasi?”
 
 Yöaika
 Lapsen kanssa käydään läpi myös yöaika. Lapselta kysytään: ”Nukahdatko helposti? Milloin
nukahdat? Kenen sänkyyn nukahdat? Valvotko? Mitä teet, jos valvot? Mikä auttaa
nukahtamaan? Kun olet nukahtanut, nukutko hyvin vai heräiletkö öisin? Mitä teet, jos heräät?
Miten saat taas unen päästä kiinni? Näetkö yleensä unia? Näetkö painajaisunia?”
 
 Jotkut lapset kertovat mielellään päivästään ja ovat otettuja, kun joku jaksaa kysyä hyvin
tarkasti päivän kulusta. Toiset lapset taas eivät jaksa keskittyä kovin pitkää aikaa päivän
läpikäymiseen. Silloin käymme läpi joitain asioita ja sen verran kuin lapsi jaksaa. Kellotaulu ja
sen reunukset saattavat täyttyä nopeasti lapsen kertomuksista ja silloin kannattaa ottaa
kummallekin 12 tunnille oma kellotaulunsa.
 
Viikonloppukello
 Lapsen kanssa voi tehdä kellon, jossa käydään läpi erityisesti viikonlopun tai loma-ajan
päivärytmiä. Lapselta kysytään, millaisia viikonloput kotona ovat, mitä lapsi tekee
viikonloppuisin tai lomalla, kenen kanssa ja missä.
 
Päivän kello toisen vanhemman luona
 Mikäli lapsen vanhemmat ovat eronneet ja lapsi tapaa toista vanhempaa, lapsen kanssa voi
tehdä päivän kellon toisen vanhemman luona olosta.
 
 Läheisyysasteikko
 Asteikon tarkoituksena on saada kuulla ja selvittää lapsen saamaa hyvää ja mahdollisesti
myös ikävää fyysistä ja emotionaalista läheisyyttä. Lapsen kanssa piirretään asteikko 0-10.
Asteikossa 0 tarkoittaa, että lapsi ei saa sellaista läheisyyttä, joka tuntuu hyvältä. 10 tarkoittaa
sitä, että lapsi saa sellaista läheisyyttä, josta pitää.
 
 Lapselta kysytään asteikon yhteydessä, saako läheisyyttä, mistä ja keneltä saa läheisyyttä,
millaista läheisyyttä, kaipaako sitä, mistä läheisyydestä lapsi pitää.
 
 Lapsen kanssa käydään läpi myös fyysiseen läheisyyteen mahdollisesti liittyviä ikäviä
kokemuksia: oletko joutunut kokemaan sellaista läheisyyttä, mikä ei tunnu hyvältä, minkälaista
se on ollut, onko joku joskus tullut liian lähelle, onko joku tullut ikävällä tavalla lähelle, satuttanut
sinua tai oletko joskus itse satuttanut jotakuta.
 
 Mikäli lapsi kertoo ikävistä kokemuksista, niitä pitää käydä läpi ja selvittää, onko joku
aikuinen jo puuttunut asiaan vai onko lasta nyt kuulevan työntekijän otettava asia hoitaakseen.
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8.2. PÄIVÄKOTI TAI KOULU
 

 Mikäli lapsi on kouluikäinen, käydään hänen kanssaan läpi kouluasioita. Jos lapsi on alle
kouluikäinen ja on kodin ulkopuolella hoidossa, käydään hänen kanssaan läpi hoitopaikkaan
liittyviä asioita.
 
 Päiväkoti asioita selvitettäessä pyritään saamaan kuvaa lapsen päiväkodissa olosta,
kavereista, aikuisista sekä kiusaamisesta. Kouluasioista selvitetään koulussa oloa,
oppiaineita, kaverisuhteita, suhteita opettajiin ja muihin aikuisiin, kiusaamisia, poissaoloja ja
läksyjen tekoa.
 
 Perustietoja päiväkodista ja koulusta kerätään paitsi lapsen omissa tapaamisissa, myös
vanhempien omissa ja lapsen ja vanhempien yhteisissä tapaamisissa tilannearvion aikana.
Kouluun ja päiväkotiin liittyviä perustietoja ovat päiväkoti/koulu, luokka, opettaja, mahdolliset
aikaisemmat hoito- tai koulupaikat sekä se onko lapsi tavannut erityisopettajaa, psykologia
tai kuraattoria päiväkoti- tai koulu-urallaan.
 
 

 

8.2.1. PÄIVÄKODISSA OLO
 
 Päiväkotiasteikko
 Lapsen päivähoidossa oloa voidaan käydä läpi lapsen kanssa tekemällä päiväkotiasteikko.
Tyhjään paperiin piirretään asteikko nollasta kymmeneen ja kaikki numerot näiden väliin.
Lapselta voi kysyä, osaako hän jo laskea kymmeneen ja minkä värin hän haluaisi valita
piirtämiseen ja kertoa että teemme asteikkotehtävää päiväkotiasioista.
 
 Nykyhetken läpikäyminen
 Lapselta kysytään päiväkodissa olosta: ”Minkä numeron antaisit päiväkodissa olollesi?”
Lapselle kerrotaan, että nolla tarkoittaa sitä, että päiväkodissa on tosi kurjaa ja kymppi sitä,
että päiväkodissa on tosi kivaa.
 
 Mikä päiväkodissa on kivaa?
 Mikäli lapsi antaa päiväkodissa ololle hyvän numeron, kysytään lapselta ensin päiväkotiin
liittyviä kivoja asioita: ”Mitä päiväkodissa on kivointa?” Lapselta kysytään kaikki asiat, jotka
ovat kivoja, mihin lapsi on tyytyväinen tai mikä sujuu päiväkodissa. Lapsen kertomat asiat
listataan asteikkopaperiin. Kivoja asioita kannattaa kysyä uudestaan ja lisää, kunnes lapsi ei
keksi enää mitään uutta tyytyväisyyden aihetta.
 
 Mikäli lapsi ei paljoa kerro kivoista asioista, voi lapselta auttavia kysymyksiä: ”Mitä tykkäät
tehdä tai leikkiä päiväkodissa? (Lempileikeistä voidaan tehdä vaikka pitkä lista.) Onko
sinulla siellä kavereita? Keitä kavereita? Kenen kanssa leikit mieluiten? (kartta
päiväkotikavereista voidaan tehdä samalla) Tykkäätkö enemmän sisä- vai ulkoleikeistä?
Ovatko aikuiset kivoja? Pidätkö päiväkodin ruuista? Syötkö päiväkodissa hyvin?”.
 
 Mikä päiväkodissa on kurjaa?
 Mikäli lapsi antaa päiväkodissa ololle huonon numeron, kysytään lapselta ensin päiväkotiin
liittyviä kurjia asioita: ”Mikä päiväkodissa on kurjaa?” Auttavia kysymyksiä voivat olla: ”Onko
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sinulla päiväkodissa kavereita? Oletko yksinäinen? Ikävöitkö äitiä tai isää? Kiusataanko
sinua päiväkodissa tai kiusaatko itse muita? Onko sinulle joskus tullut tappeluja muiden lasten
kanssa? Ovatko päiväkodin aikuiset kurjia? Joutuvatko aikuiset joskus komentamaan sinua?
Lohduttavatko aikuiset sinua?”
 
 Vaikka lapsi antaisi päiväkodissa ololle hyvän numeron, tulee häneltä kysyä päiväkotiin
liittyviä ikäviä asioita.
 
 Päiväkotiin lähtemisestä ja sieltä tulosta voi kysyä lapselta erikseen: ”Kuka sinut vie
päiväkotiin? Lähdetkö päiväkotiin mielelläsi? Kuka hakee päiväkodista? Hakeeko joskus
joku muu?”
 
 Menneen läpikäyminen
 Lapselta voi vielä kysyä, miten päiväkodissa on aikaisemmin mennyt: ”Onko päiväkodissa
joskus ollut mukavampaa kuin nyt? Mikä oli silloin mukavammin? Onko joskus ollut
kurjempaa? Kuinka kurjaa? Mikä silloin oli kurjaa? Oletko joskus ollut jossain muussa
hoidossa tai päiväkodissa?”
 
 
 
 Tulevaisuuden toiveiden läpikäyminen
 Asteikkoa käydessä läpi voi lapselta kysyä vielä toiveita: ”Millaista haluaisit, että
päiväkodissa olisi? Millaista toivoisit päiväkodissa olevan vaikka ensi keväänä tai ensi
syksynä?”
 

 Kortit
 OH-korteilla voi käydä läpi myös sitä, mikä päiväkodissa on kivaa ja kurjaa. Lasta pyydetään
valitsemaan (joistain OH-korteista) kolme korttia, jotka kuvaavat sitä kun päiväkodissa on
kivaa ja kolme korttia kuvaamaan sitä, mikä päiväkodissa on kurjaa. Lapsen valittua kortit
pyydetään häntä kertomaan valitsemistaan korteista: ”Mikä korttien kuvissa kuvaa kivoja
asioita ja mitä kivoja asioita? Mikä korttien kuvissa kuvaa kurjia asioita ja mitä kurjat asiat
ovat?”
 

8.2.2. KOULUSSA OLO
 
 Kouluasteikko
 
 Nykyhetki
 Lasta pyydetään valitsemaan kouluasteikolta numero, joka kuvaa koulussa oloa tällä hetkellä?
Lapselle kerrotaan, että ”nolla tarkoittaa sitä, että koulussa menee tosi huonosti ja kymppi
sitä, että koulussa menee tosi hyvin ja olet tyytyväinen koulun käyntiisi”.
 
 Mikä koulussa on kivaa?
 Lapsen kanssa käydään läpi kaikki kouluun liittyvät kivat asiat. Lapsen annetaan kertoa ensin
itse kaikki kouluun liittyvät kivat asiat. Lapsen itsensä kertomasta asiasta kannattaa kysyä
vielä tarkentavia kysymyksiä. Lasta voi auttaa asioiden kertomisessa kysymällä lapselta
erityisesti seuraavista asioista: ”Mistä oppiaineista pidät, mitkä oppiaineista sujuvat hyvin?
Ovatko opettajat mukavia? Tuletko toimeen opettajien kanssa? Millaista huomiota saat
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opettajilta? Onko sinulla kavereita? Mikä kavereiden kanssa on mukavaa? Tykkäätkö
välitunneista? Mitä teet välitunneilla? Mikä välitunneilla on kivaa? Onko koulussa hyvää
ruokaa? Syötkö koulussa? Mitä tykkäät läksyistä ja läksyjen tekemisestä? Teetkö läksyt?
Milloin teet läksyt? Onko koulussa joku aikuinen, jonka kanssa juttelet koulu- tai muista
asioista?”
 
 Mikä koulussa on kurjaa?
 Lapselta kysytään kouluun liittyviä ikäviä asioita. Jälleen lapsen annetaan ensin itse kertoa
kurjia asioita tarkentaen aina lapsen itsensä kertomaa. Lasta voi auttaa asioiden
kertomisessa kysymällä lapselta erityisesti seuraavista asioista: ”Kiusataanko sinua
koulussa? Jos kiusataan, kuka tai ketkä kiusaavat? Missä kiusaaminen tapahtuu? Kuinka
usein sinua kiusataan? Kiusataanko joka päivä vai harvemmin? Tietääkö opettaja tai joku
muu koulun aikuinen kiusaamisesta? Tietävätkö vanhempasi kiusaamisesta? Entä kiusaatko
itse jotakuta koulussa? Jos kiusaat, niin ketä tai keitä? Missä kiusaat? Miten kiusaat? Miten
usein kiusaat? Tietääkö joku aikuinen kiusaamisestasi?”
 
 ”Onko koulussa oppineita, joista et pidä?  Mistä aineista et pidä? Ovatko opettajat tai joku
opettajista sellainen, josta et pidä tai jonka kanssa et tule toimeen? Oletko lintsannut koulusta
joskus? Lintsaatko tällä hetkellä? Kuinka usein lintsaat? Missä olet silloin kun lintsaat?
Lintsaatko yksin vai kaverin kanssa? Teetkö läksyt aina vai teetkö vain joskus? Milloin teet
läksyt?”
 
 Menneisyyden läpikäyminen
 Lapsen kanssa käydään läpi miten koulussa on aiemmin mennyt kysyen: ”Onko sinulla joskus
mennyt koulussa paremmin? Minkä arvosanan sille ajalle antaisit? Milloin meni paremmin?
Mitkä asiat silloin olivat koulussa paremmin? Entä onko sinulla joskus mennyt koulussa
huonommin? Milloin on mennyt huonommin ja minkä numeron antaisit sille ajalle? Mitkä asiat
silloin olivat huonommin?”
 
 Tulevaisuuden toiveiden läpikäyminen
 Lapselta kysytään: ”Miten toivot, että koulusi sujuisi ensi jaksossa tai lukukauden lopussa tai
ensi lukukaudella? Mihin numeroon olisit tyytyväinen? Mitä pitäisi tapahtua, jotta pääsisit
toivomaasi tilanteeseen?”
 

 Kortit
 Mikä koulussa on kivaa, mikä kurjaa?
 Valitaan jotkut OH-kortit tai Nalle-kortit. Levitetään kortit lattialle tai pöydälle ja pyydetään lasta
valitsemaan kolme korttia, jotka kuvaavat sitä mikä koulussa on kivaa ja toiset kolme korttia,
jotka kuvaavat sitä, mikä koulussa on kurjaa. Lapsen annetaan valita rauhassa kaikki
haluamansa kortit. Sen jälkeen kortit käydään lapsen kanssa läpi ja pyydetään lasta
kertomaan jokaisesta kortista vuorollaan mitä se kertoo kouluun liittyvästä kurjasta tai kivasta
asiasta.
 
 Lapsi oppilaana
 Lasta voi pyytää valitsemaan korteista, OH-kortit, Vahvuuskortit, Voimaeläinkortit tai
nallekortit, ne kuvat, jotka kuvaavat häntä oppilaana. ”Valitse korteista ne, jotka kuvaavat sitä
millainen sinä olet koulussa? Millainen olet oppilaana?”
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 Lasta voi pyytää valitsemaan toiset kortit, jotka kuvaavat sitä millaisena koululaisena äitisi ja
isäsi sinua pitävät. Lasta voi myös pyytää valitsemaan kortteja, joka kuvaavat sitä, millaisena
koululaisena opettaja lasta pitää.
 
 Kaverikartta
 Lapsen kanssa voi tehdä kaverikartan koulussa olevista kavereista. Lapsen nimi laitetaan
tyhjän paperin keskelle ja lasta pyydetään kertomaan keitä kaikkia kavereita koulussa on.
Kavereiden nimet kirjoitetaan lapsen nimen ympärille lapsen kertomassa järjestyksessä tai
lapsi voi kirjoittaa nimet itse paperille. Lasta pyydetään kertomaan asetetaanko kaveri lähelle
lasta vai vähän kauemmas. Lapselle kerrotaan, että lähelle tulevat kaverit ovat erityisen
tärkeitä ja vähän kauemmas tulevat kaverit eivät ole niin läheisiä tai niihin suhde on
mutkikkaampi.
 
 Kaverikartta on hyvä tehdä, jos kaverisuhteet koulussa vaikuttavat kimuranteilta ja eläväisiltä
ja jos kavereita on paljon. Kaverikarttaan voi merkitä suhteita kuvaavia erivärisiä
kaksisuuntaisia nuolia. Vihreä nuoli kuvaa hyvää suhdetta, musta nuoli kuvaa huonoa
suhdetta, punainen salamanuoli kuvaa riitaisaa tai myrskyisää suhdetta ja keltainen nuoli
kuvaa neutraalia suhdetta.
 
 
8.3. VAPAA-AIKA JA KAVERIT
 
 Vapaa-ajan läpikäymisen tarkoituksena on saada kuvaa lapsen kokemasta vapaa-ajasta.
Vapaa-aikaa selvitettäessä käydään läpi vapaa-ajan viettoa arkena ja viikonloppuisin, mitä
lapsi tekee vapaa-aikana, missä ja kenen kanssa. Erityisesti nuorten kanssa on hyvä
kartoittaa sitä, liittyvätkö päihteet nuoren vapaa-ajan viettoon. Vapaa-ajasta selvitetään myös
sitä, millaista fyysistä läheisyyttä lapsi vapaa-ajallaan kokee, onko se hyvää vai huonoa
läheisyyttä, liittyykö siihen väkivaltaisia kokemuksia, fyysisesti tai seksuaalisesti liian lähelle
tuloa.
 
8.3.1. VAPAA-AJAN VIETTO
 

Asteikko
 
 Nykyhetken läpikäyminen
 Lasta pyydetään asteikolla 0-10 valitsemaan arvosanan, joka kuvaa sitä, mitä lapsen vapaa-
aikaan kuuluu juuri nyt: ”Minkä numeron antaisit omalle vapaa-ajallesi nyt?”  Lapselle
kerrotaan, että ”Nolla tarkoittaa sitä, että vapaa-aikaan kuuluu tosi huonoa, etkä ole
tyytyväinen vapaa-aikaasi. Kymppi tarkoittaa sitä, että vapaa-aikana menee tosi hyvin ja olet
tyytyväinen vapaa-ajan viettoosi”.
 
 Mihin olet tyytyväinen?
 Lapsen valittua numeron, häneltä kysytään vapaa-aikaan liittyviä hyviä asioita: ”Mihin asioihin
olet vapaa-ajassasi tyytyväinen? Mitä tykkäät tehdä vapaa-ajalla?”
 
 Mihin tyytymätön?
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 Seuraavaksi (mikäli vapaa-ajan arvosana on huono, nämä kysymykset kysytään ensin)
lapselta kysytään vapaa-aikaan liittyviä huonoja asioita: ”Mihin olet vapaa-ajassasi
tyytymätön? Mistä asioista et vapaa-ajassa pidä?”
 
 Menneen läpikäyminen
 Lapselta kysytään: ”Onko vapaa-aikasi aina ollut sellaista kuin nyt vai onko vapaa-ajan vietto
joskus ollut parempaa tai huonompaa kuin nyt?” Mikä numero kuvaisi sitä, millaista vapaa-
aikasi on aikaisemmin ollut? Mikä numero kuvaa sitä, kun meni paremmin? Mikä numero
kuvaa sitä, kun meni huonommin?
 
 Tulevaisuuden toiveiden läpikäyminen
 Lasta pyydetään valitsemaan asteikolta arvosana, joka kuvaa lapsen toivetta vapaa-ajan
vietosta. Lasta pyydetään kertomaan vapaa-ajan viettoon liittyvistä tulevaisuuden toiveista:
”Millaista toivot vapaa-aikasi olevan? Millaista vapaa-aikasi on, kun toiveesi on toteutunut?
Millainen vapaa-aika olisi parasta? Mitä haluaisit vapaa-aikanasi tehdä?”
 

 Vapaa-aika kello
Lapsen vapaa-ajan kulkua voi lapsen kanssa käydä läpi vapaa-ajan kellolla. Erityisesti
nuorten kanssa päivän kellon voi liittää tehtäväksi vapaa-aika teeman alla vapaa-aika kellona.
 
Lapsen kanssa piirretään paperille kellotaulu ja kerrotaan, että tarkoituksena on selvittää
lapsen tavallista päivärytmiä ja käydä erityisesti läpi vapaa-ajan viettoa. Vapaa-ajan
tapahtumat kirjataan kellotaulun ympärille.
 
 Lapselle kerrotaan, että työntekijä haluaa kuulla ”mitä kaikkea teet vapaa-ajallasi ja mitä
tavalliseen vapaa-ajan viettoosi kuuluu”. Lapselta kysytään: ”Mihin menet koulun jälkeen?
Missä vietät aikaasi? Kotona? Kavereiden luona? Ulkona? Kaupungilla? Onko kodin lähellä
mukavia paikkoja, missä leikit/vietät aikaasi? Keiden kanssa vietät aikaasi? Kenen kanssa
olet mieluiten? Mitä teet vapaa-ajallasi? Harrastatko jotain? Kuinka paljon sinulla menee
rahaa vapaa-ajallasi? Mistä saat rahat?”
 
Viikonloppukello
 Lapsen viikonlopun rytmiä voi selvittää tekemällä lapsen kanssa erikseen viikonloppukellon.
Viikonloppukello tehdään kuten tavallinen päivän kello: piirretään tyhjälle A 4:lle kellotaulu ja
kerrotaan lapselle, että tarkoituksena on selvittää lapsen viikonlopun päivärytmiä.
Viikonloppukellossa käydään läpi aamu, päivä, iltapäivä, ilta ja yö kysyen lapselta
mahdollisimman tarkkaan, missä lapsi on, mitä hän tekee, missä ja kenen kanssa.
 
 Kortit
 Valitaan kortit (jotkut OH-kortit), kortit levitetään lattialle ja lasta pyydetään valitsemaan kolme
korttia, jotka kuvaavat sitä, mikä on hänen vapaa-ajassaan kivaa. ”Mikä vapaa-ajassasi saa
sinut onnelliseksi tai iloiseksi?”
 
 Lasta pyydetään valitsemaan toiset kolme korttia, jotka kuvaavat sitä, mikä on vapaa-ajassa
kurjaa.
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 Lapsen annetaan rauhassa valita kortteja. Kun lapsi on valinnut kaikki haluamansa kortit,
käydään ne lapsen kanssa läpi ja pyydetään lasta kertomaan, mitä kortit kertovat tai tuovat
lapselle mieleen vapaa-ajan kivoista tai kurjista asioista.
 
 Lukujärjestys
 Lasta pyydetään pitämään viikon ajalta lukujärjestystä omasta ajan käytöstään. Lapsi
merkitsee muistiin lukujärjestykseen, missä hän kunakin päivänä vapaa-aikanaan on ollut,
mitä on tehnyt, milloin on tehnyt ja keiden kanssa, milloin mennyt nukkumaan ja milloin
herännyt.
 
 Lukujärjestyksen avulla voidaan seurata jotain tiettyä asiaa lapsen tai nuoren elämästä.
Esimerkiksi nuoren kanssa voi seurata hänen unirytmiä ja nukkumista.
 
 Lukujärjestyksen voi antaa nuorelle itselleen tehtäväksi ja käydä se nuoren kanssa läpi
seuraavassa tapaamisessa. Lukujärjestyksen voi tehdä myös pelkästään sosiaalityöntekijän
tapaamisessa yhdessä nuoren kanssa.
 

8.3.2. KAVERIT
 
Kaverikartta
 Mikäli lapsen kanssa ei ole tehty kaverikarttaa kouluasioiden selvittämisen yhteydessä, voi
sen tehdä selvitettäessä lapsen vapaa-aikaa. Joskus voi olla niin, että lapsella on koulussa ja
vapaa-aikana eri kaverit ja silloin voi olla hyvä tehdä kaverikartta sekä vapaa-ajan että
koulukavereista. Jos lapsen kanssa tehdään yksi kaverikartta, siihen voi merkitä koulu-, piha-
ja harrastuskaverit erikseen.
 
 Työntekijä kirjoittaa lapsen nimen tyhjän A 4:n keskelle, rengastetaan se ja pyydetään lasta
kertomaan tai itse kirjoittamaan ja piirtämään itselleen kaverikartta. Lasta pyydetään
kertomaan tai laittamaan karttaan kaikki kaverit, joita hän kokee itsellään olevan. Läheiset
kaverit tai ystävät lapsi merkitsee lähelle itseään ja kaukaisemmat itsestä kauemmas.
 
 Kun lapsi on piirtänyt karttaan kaikki haluamansa ystävät, voidaan lasta pyytää laittamaan
kaverisuhteita kuvaavia erivärisiä kaksisuuntaisia nuolia. Vihreä nuoli kuvaa hyvää suhdetta,
musta nuoli kuvaa huonoa suhdetta, punainen salamanuoli kuvaa riitaisaa tai myrskyisää
suhdetta ja keltainen nuoli kuvaa neutraalia suhdetta. Tällä tavoin voidaan käydä lapsen ja
kavereiden sekä kaveriporukan suhteita keskenään läpi.
 
8.3.3. PÄIHTEET
 

Päihdejana ja päihdekysymykset
 Lapsen päihteiden käyttöä tai päihteiden käytön kokeilua on hyvä kysyä jo 11-12 -vuotiailta
lapsilta. Lapselta voi yksinkertaisesti kysyä ”oletko kokeillut tupakkaa, alkoholia, lääkkeitä,
huumeita tai muita päihteitä?” Mikäli lapsi vastaa myöntävästi, voi hänen kanssaan tehdä
päihdejanan.
 
 Päihdejana piirretään A 4 –paperille ja se kuvaa lapsen elämää alusta tähän ikään saakka.
Lasta pyydetään merkitsemään janalle se kohta (ikä) kun hän kokeili päihteitä: tupakkaa,
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alkoholia, lääkkeitä tai huumeita. Lasta pyydetään kertomaan tarkemmin tapahtumasta ja
mitä sitten tapahtui, jatkuiko tupakan, alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden käyttö sen jälkeen.
 
 Jos käyttö jatkui, perehdytään seuraavaksi tarkemmin siihen, mitä käyttö konkreettisesti on
ollut. Lapselta kysytään, kuinka usein käyttöä on ollut ja mitä käyttö tarkoittaa. Lapselta
kysytään millaisia määriä päihteitä hän kerralla käyttää.
 
 Lapselta kysytään, missä käyttö tapahtuu, kenen kanssa lapsi silloin on. Millaisiin tilanteisiin
käyttö liittyy? Mitä sitten tapahtuu? Miten päihteet vaikuttavat lapseen? Keneltä lapsi saa
päihteitä?
 
 Lapselta kysytään myös, onko hänelle tapahtunut jotain ikävää päihteiden käytön yhteydessä
ja humalassa ollessa.
 
 Lapselta on syytä kysyä myös tietävätkö lapsen vanhemmat päihteiden käytöstä. Kuka muu
aikuinen, kuin vanhemmat tietävät päihteiden käytöstä? Onko joku puuttunut lapsen
päihteiden käyttöön?
 
 Päihteiden käytöstä voi kysyä myös lomakkeen avulla (liite 6)8.
 

8.3.4. FYYSINEN JA EMOTIONAALINEN LÄHEISYYS
 

 Läheisyysasteikko
 Asteikon tarkoituksena on selvittää lapsen vapaa-ajalla saamaa fyysistä ja emotionaalista
läheisyyttä.
 
 Lapsen kanssa piirretään asteikko 0-10. Asteikossa 0 tarkoittaa, että lapsi ei saa sellaista
läheisyyttä, joka tuntuu hyvältä. 10 tarkoittaa sitä, että lapsi saa sellaista läheisyyttä, josta
pitää.
 
 Lapselta kysytään asteikon yhteydessä, saako läheisyyttä, mistä ja keneltä saa läheisyyttä,
millaista läheisyyttä, kaipaako sitä, mistä läheisyydestä lapsi pitää.
 
 Lapsen kanssa käydään läpi myös fyysiseen läheisyyteen mahdollisesti liittyviä ikäviä
kokemuksia: ”Oletko joutunut kokemaan sellaista läheisyyttä, mikä ei tunnu hyvältä,
minkälaista se on ollut, onko joku joskus tullut liian lähelle, onko joku tullut ikävällä tavalla
lähelle, satuttanut sinua tai oletko joskus itse satuttanut jotakuta?”.
 
 Mikäli lapsi kertoo ikävistä kokemuksista, niitä pitää käydä läpi ja selvittää onko ne jo
selvitetty, onko joku aikuinen puuttunut asiaan vai pitääkö työntekijän ottaa asia hoitaakseen.
 

 

8.4. MINÄ JA MUN ELÄMÄ
 
 Tavoitteena on mm. tavoittaa lapsen elämän tähänastisia tärkeinä pitämiään kohtia ja niihin
liittyviä tunteita ja suunnata katsetta myös vähän tulevaan. Tärkeä tavoite on kartoittaa lapsen
kuvaa itsestään ja mielellään lisätä lapsen itsetuntemusta tukien lapsessa olevaa hyvää.
                                                                
 8 Päihdekysymyslomakkeen ovat laatineet Laajasalon kehittämisryhmän kaksi työntekijää
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8.4.1. MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT ELÄMÄSSÄ
 

 Elämänjana
 Lapsen kanssa piirretään tyhjälle A 4:lle elämänjana:
 
 
 
 
 0 v.
 
 Lasta pyydetään muistelemaan tähän astista elämäänsä. Mitä merkittäviä kohtia tai
tapahtumia elämässäsi on ollut? Lasta pyydetään merkitsemään elämänviivalle, minkä lapsi
ikäinen tuolloin oli. Lapselta voidaan kysyä tarkentavia kysymyksiä: ”Miltä tuo tapahtuma
tuntui? Mietitkö joskus näitä asioita (elämäsi tapahtumia)? Vaivaako näistä tapahtumista joku
mieltäsi edelleen?” Jos lapsi ei oikein löydä merkittäviä kohtia elämässään, häntä voi auttaa
kysymällä asioista, joita tietää lapselle tapahtuneen, esimerkiksi: päiväkotiin meno, koulun
aloitus, muutto, vanhempien ero, sijoitus tms.
 
 Lasta voidaan pyytää kertomaan, mitä muistaa siitä millainen oli vielä pienempänä lapsena?
Onko äiti ja isä kertoneet, millainen lapsi oli ihan pienenä? Mitä vanhemmat ovat kertoneet?
 
 Lasta voi pyytää miettimään, miten elämänviiva lapsen mielestä jatkuu? Miten lapsi toivoisi
sen jatkuvan? Lapselta voi kysyä: ”Mitä haluat, että sinulle tapahtuu tulevaisuudessa” tai ”mitä
teet tulevaisuudessa esimerkiksi kolmen tai viiden vuoden päästä?”
 
 Elämänjanan voi tehdä lapsen kanssa myös liikkuen. Työntekijä voi kertoa, että huoneessa on
näkymätön elämänjana esim. alkaen jostain nurkasta ja päätyen tiettyyn kohtaan huonetta.
Työntekijä voi pyytää lasta kävelemään näkymättömällä janalla ja miettimään elämänsä
tärkeitä kohtia. Kävellessään janalla ja pysähtyessään tiettyyn kohtaan lapsi voi kertoa siitä
kohdasta elämässään.
 

 Vuodenaikaympyrä
 Lapsen kanssa piirretään tyhjälle A 4:lle ympyrä ja jaetaan se neljään osaan. Lapselle
kerrotaan, että kukin ympyrän osa kuvaa eri vuodenaikoja. Lasta voi pyytää piirtämään
kuhunkin vuodeaikaan hänen elämässään liittyviä asioita tai työntekijä voi kirjoittaa ympyrän
osiin lapsen kertomaa.
 

 Lasta pyydetään kertomaan, mitä merkittäviä tapahtumia tai muutoksia lapsen elämässä on
ollut menneenä keväänä, kesänä, syksynä ja talvena? Lapsen kanssa voi käydä läpi
vuodenaikaympyrän kunkin lohkon kerrallaan kysyen ”mitä muistat viime talvesta, mitä sinulle
tapahtui ja mitä sinulle kuului viime talvena, tapahtuiko silloin elämässäsi jotain merkittävää?”
 
 Vuodenaikaympyrän avulla voi lapsen kanssa hahmottaa lapsen tulevaan vuoteen liittyviä
toiveita ja tapahtumia. Lapselta voi kysyä ”mitä toivoisit, että sinulle tapahtuu tulevana
keväänä, kesänä, syksynä ja talvena?”
 

 Oman elämän tarina korteilla
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 Valitaan kortit (jotkut OH-kortit) ja lasta pyydetään kolmen kortin avulla kertomaan oman
elämänsä tarina.
 
 Lapselle kerrotaan, että hän saa kertoa oman elämänsä tarinan. Kortit voidaan levittää
näkyville ja sitten lasta pyydetään valitsemaan niistä kolme, jotka muodostavat hänen
elämänsä tarinan.
 
 Toinen vaihtoehto on, että lapsi ottaa korttipakasta kolme päällimmäistä korttia ensin ja sitten
työntekijä antaa lapselle tehtävän: ”kerro oman elämäsi tarina näitä kolmea korttia apuna
käyttäen”.
 
 Lasta pyydetään kertomaan tarina hänen omasta elämästään. Lapsen valitsemat kortit ovat
esillä, kun lapsi kertoo tarinaa.
 
 Kortti lapsen elämästä
 Lasta voi pyytää valitsemaan korttipakasta vain yhden, päällimmäisen, kortin. Nähtyään kortin
lasta pyydetään kertomaan, mitä kortti kuvaa hänen elämästään tai kertoo lapsesta.
 

8.4.2. MINÄKUVA
 
 Kortit: Millainen minä olen?
 Selvitettäessä lapsen minäkuvaa voidaan käyttää Vahvuus- ja Voimaeläinkortteja. Levitetään
kaikki kortit lattialle ja lasta pyydetään valitsemaan korteista ne, jotka lapsen omasta mielestä
kuvaa sitä, millaisena hän itseään pitää. ”Valitse kortteja, jotka kuvaavat sitä, millainen
omasta mielestäsi olet”.
 
 Sen jälkeen lasta voi pyytää valitsemaan kortteja, jotka kuvaavat sitä, millainen lapsi omasta
mielestään ei ole.
 

 Lasta voidaan pyytää vielä valitsemaan kortteja, jotka kuvaavat sitä, millaisena äiti ja isä lasta
pitävät.
 
 Kortit: Missä olen hyvä?
 Valitaan kortit (jotkut OH-kortit), levitetään ne esille ja pyydetään lasta valitsemaan korteista
ne, mitkä kuvaavat sitä, missä lapsi kokee olevansa hyvä ja mihin lapsi on itsessään
tyytyväinen.
 
 Lasta pyydetään lisäksi valitsemaan kortteja, jotka kuvaavat sitä, mitä lapsi haluaisi itsessään
kehittää tai mihin asioihin lapsi itsessään ei ole tyytyväinen.
 
 Lapselta voidaan kysyä tarkemmin: kuinka tyytyväinen olet itseesi
- tyttönä / poikana
- kaverina
- koululaisena / tarhalaisena
- omaan henkiseen kehitykseen (”fiksuus”, moraalit ja arvot)
- ulkoiseen minään

Adjektiivivalinnat
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Tässä tehtävässä on paperilla valmiiksi erilaisia adjektiivejä (liite 7). Lasta pyydetään
katsomaan niitä ja valitsemaan niistä adjektiiveja, jotka kuvaavat lasta hänen omasta
mielestään. Lasta pyydetään ympyröimään kaikki adjektiivit, jotka kuvaavat häntä.

Lapsen valittua adjektiivit ne käydään yhdessä lapsen kanssa läpi. Lapsi voi kertoa miksi
valitsi juuri tämän adjektiivin kuvaamaan itseään ja mitä se tarkemmin tarkoittaa tai miten se
lapsen elämässä näkyy, millaisissa tilanteissa.

Lasta voidaan pyytää vielä valitsemaan niitä adjektiivejä, jotka kuvaavat sitä, millaisena muut
lasta pitävät: ”Valitse adjektiiveja, jotka kuvaavat sitä, millaisena äitisi ja /tai isäsi näkevät
sinut.”

Lapsen valinnat käydään yhdessä läpi.

8.4.3. TERVEYS JA HYVÄ OLO

Terveys ja hyväolo -asteikko

Lapsen kanssa tehdään asteikko 0-10:

0 _________________________________________ 10
kipeä tosi
sairas terve

Nyt, ennen ja tulevaisuudessa
Lasta pyydetään valitsemaan asteikolta numero, joka kuvaa hänen oloaan omasta
terveydestään ja olostaan. Lapselle kerrotaan, että 0 tarkoittaa sitä, että lapsi on usein kipeä
tai tuntee olevansa kipeä. Asteikolla 10 taas tarkoittaa sitä, että lapsi on tosi terve ja on tosi
harvoin kipeä.

Lapselta voi kysyä onko hän joskus ollut terveempi tai sairaampi? Onko lapsi joskus
sairastanut paljon? Onko lapsi tyytyväinen terveyteensä ja oloonsa vai haluisiko hän  parantaa
tilannettaan?

Lapselta voi kysyä fyysinen sairasteluun ja terveyteen liittyviä tarkentavia kysymyksiä: ”Oletko
koskaan kipeä? Milloin olet viimeksi käynyt lääkärillä tai terveydenhoitajalla? Oletko joskus
pois tarhasta tai koulusta sairauden vuoksi? Kuinka usein? Onko sinulla joitain sairauksia tai
allergioita? Jos olet kipeä, millaisia oireita sinulla on? Muistatko, milloin olet ollut kaikista
kipein? Mitä silloin tapahtui? Kuka sinua hoiti?”

Lapselta voi kysyä myös virkeyteen, väsymykseen ja terveydestä huolehtimiseen liittyviä
kysymyksiä: ”Tunnetko olevasi virkeä päivisin? Mitä teet kun olet oikein virkeä? Oletko joskus
väsynyt? Iltaisin? Päivisin? Mitä teet kun olet väsynyt? Lepäätkö ja nukutko tarpeeksi? Syötkö
tarpeeksi monipuolisesti ja usein? Liikutko kuinka paljon? Huolehditko itse terveydestäsi vai
huolehtiiko joku muu?”

8.4.4. LAPSEN MAAILMA

Leikki
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Leikitään sitä, mitä lapsi haluaa leikkiä. Hyviä leikkikaluja ovat nuket ja nukenhoitovälineet,
nuken rattaat, nukkekoti, autot, käsinuket, pehmoeläimet, pelit, kirjat, muovailuvahat,
leikkiastiat, leikkieläimet ja piirustusvälineet. Leikki voi olla lapsen käsikirjoittama tai
työntekijä voi kysymyksin ja ehdotuksin ohjata sitä. Leikin avulla työntekijä voi saada hyvän
käsityksen lapsen tavasta olla vuorovaikutuksessa ja hänen elämäänsä kuuluvista asioista.

Taikasauva
Taikasauvan avulla lapsen kanssa voi leikkiä toivomusleikkiä. Lapselle kerrotaan, että
leikissä lapsi saa esittää kolme toivomusta. Mitä kolmea asiaa lapsi toivoisi elämäänsä?

Elämän tärkeät asiat -kortit
Pyydetään lasta valitsemaan kortteja, jotka kuvaavat hänelle elämässä tärkeitä asioita. Lasta
voidaan pyytää valitsemaan myös kortteja, jotka kuvaavat asioita, joita lapsi haluisi
elämäänsä enemmän. Lapsi voi valita korteista yhden, joka kuvaa sitä, mikä lapselle juuri
tänään on tärkeä asia.

Erityisesti pienten lasten kanssa työntekijä voi valita korteista yhden kerrallaan, näyttää sitä
lapselle, kertoa mitä kortissa lukee ja kysyä sitten, onko tämä asia lapselle tärkeä. Jos asia
on tärkeä siitä voi kysyä lisää miten se on tärkeä tai jos asia ei ole tärkeä voi kysyä miksi se
ei ole tärkeä. Tämä tapa sopii myös lapsille, joiden on vaikea keskittyä tai valita monesta
esillä olevasta kortista.

8.5. TUNTEET

Lapsen elämän tapahtumien ohella lapsen kokemat tunteet ovat merkityksellisiä. Lasten
tapaamisissa on koko ajan hyvä kiinnittää huomiota lapsen tunteisiin. Tunteet ovat täten
teema, joka on läsnä kaikissa teemoissa ja niiden läpikäymisessä.

Mikäli lapsen elämään liittyy joku tai joitain tiettyjä tunteita voi niiden läpikäymiseen käyttää
kokonaisen tai kokonaisia tapaamiskertoja.

8.5.1. TULOTUNNELMAT

Tunnesäätilakartta
Lapsen kanssa täytetään joka tapaamisen alussa sääkartta. Sääkartan voi piirtää
tapaamisen alussa lapsen kanssa tai työntekijä voi tehdä kartan etukäteen valmiiksi piirtäen
tai monistaen. Sääkarttaan piirretään ylös viisi eri sääkuvaa:

Aurinkoinen           puolipilvinen     pilvinen                       sadesää      ukkonen
=hyvä mieli          =enimmäkseen          =vähän kumpaakin    =surullinen       =vihainen

           mukavaa

Sääkartan vasempaan yläkulmaan kirjoitetaan lapsen nimi ja nimen alle kukin tapaaminen
päivämäärän kera.
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Lapselle kerrotaan sääkartasta ja kysytään ”millä mielellä olet tänään ja millä mielellä tulit
tapaamiseen?” Lapselle kerrotaan mitä eri sääkuvat tarkoittavat ja lasta pyydetään
laittamaan rasti, kuva tai leima siihen kohtaa, joka kuvaa lapsen tämänhetkistä mielialaa.

Lapselta voi kysyä, miksi hän valitsi kyseisen mielialan, mitä tähän päivään on liittynyt
mielialasta riippuen.

Sääkarttaa täyttämällä voidaan samalla lapsen kanssa seurata, montako tapaamista on jo
takana ja montako on vielä tulossa. Sääkarttaa olemme tehneet pääasiassa ala-aste ikäisten
ja sitä pienempien lasten kanssa.

Värikortit
Lapselle voi näyttää kuvattomia erivärisiä kortteja ja pyytää lasta valitsemaan väreistä sen,
joka kuvaa hänen tulotunnelmaansa. Annetaan lapsen valita väri ja pyydetään lasta
kertomaan, mitä se väri tarkoittaa ja mitä se kertoo lapsen tämän hetkisestä tunteesta.

8.5.2. TAPAHTUMIIN LIITTYVÄT TUNTEET

Kortit
Lapsen elämään liittyvien tapahtumien läpikäymiseen voi käyttää Tunnepantomiimikortteja,
OH –kortteja tai Nallekortteja. Tapahtuma on voinut sattua lapselle hiljan tai se voi olla
sellainen, joka on tapahtunut aikaisemmin lapsen elämässä.

Lapsen kanssa selvitetään ensin mitä tapahtumaa lapsen elämässä on tarkoitus käydä läpi.
Lapsi  on voinut itse kertoa tapahtuman tapaamisissa tai se voi olla myös sellainen, mistä
lapsi ei ole kertonut, mutta työntekijä tietää lapsen elämässä olleen kyseinen tapahtuma.

Kortit laitetaan esille ja lasta pyydetään valitsemaan niistä ne, jotka kuvaavat sitä, mitä
tunteita tapahtumaan liittyi? ”Valitse kortteja, jotka kuvaavat näitä tunteita”.

Tapahtuma voi liittyä lastensuojelun ilmoitukseen. Lapselta voi kysyä, mitä teit kun
ilmoituksessa kerrottu asia tapahtui? ”Valitse näistä korteista ne, jotka kuvaavat niitä tunteita,
joita tapahtumaan liittyi”.

8.5.3. TUTUT JA VIERAAT TUNTEET

Tunneruudut
Tunneruudukon avulla voidaan lapsen kanssa käydä jokin lapsen elämässä merkittävä tai
isossa osassa oleva tunne tarkemmin läpi. Lasta pyydetään piirtämään paperille tehdylle
ruudukolle: minkä värinen tunne on, minkä näköinen tunne on, missä se tuntuu ja miten se
näkyy.

Perustunteet
Tunteita voi käydä läpi tunnepantomiimikorteilla. Lasta voi pyytää valitsemaan kaikista
korteista ne tunteet, jotka ovat hänelle tuttuja. Lasta voi pyytää valitsemaan kortteja, jotka
kuvaavat niitä tunteita, joita lapsi tuntee usein. Seuraavaksi lapsi voi valita tunteita, joita tuntee
joskus ja lopuksi niitä tunteita, joita ei tunne koskaan.
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Lapsen kanssa käydään läpi hänen valitsemat kortit ja kysytään lapselta tarkemmin
jokaisesta kortista.

Työntekijä voi valita tunnepantomiimikorteista yhden kortin kerrallaan ja kysyä siitä tunteesta
lapselta tarkemmin.

Ilo ja onni: ”Mikä tuottaa sinulle iloa, milloin olet onnellinen? Mikä saa sinut hyvälle tuulelle  ja
voimaan hyvin? Jotkut ihmiset, tilanteet vai joku tekeminen? Kenen kanssa jaat ilot?”

Suru: ”Mikä saa sinut pahalle mielelle tai surulliseksi? Milloin olet surullinen? Miten pääset
surullisesta mielestä yli? Kenelle kerrot surut? Kuka sinua lohduttaa?”

Viha: ”Mikä tai kuka saa sinut vihaiseksi? Missä tilanteissa vihastut? Mitä teet kun olet
vihainen? Mistä muut tietävät, että nyt olet vihainen? Oletko pitkävihainen? Annatko muille tai
itselle anteeksi kokemiasi ikäviä asioita? Milloin viimeksi olit oikein vihainen?”

Syyllisyys: ”Oletko joskus tuntenut syyllisyyttä jostain? Milloin tunnet syyllisyyttä? Mistä
asioista? Miten pääset syyllisyydentunteesta?”

Häpeä: ”Oletko joskus hävennyt jotain? Mitkä asiat hävettävät?”

Pelko: ”Mitä pelkäät? Mitä teet kun pelkäät? Miten pääset pelon yli?”

8.5.4. TUNTEIDEN PURKAMINEN

Kuvavalinnat
Näytetään lapselle kuvaa, jossa kuvaillaan erilaisia tapoja purkaa tunteita. Kysytään lapselta,
onko joku kuvan tavoista myös hänen tapa purkaa tunteitaan vai onko lapsella vielä jokin muu
ihan oma tapa purkaa tunteita.

Kuva löytyy Annikka Taiton kirjasta Huomaa lapsi (2003).

Kortit
Valitaan kortit (jotkut OH-korteista) ja levitetään ne näkyviin ja pyydetään lasta valitsemaan
korteista ne, jotka kuvaavat hänen tapaansa purkaa tunteita.

Tunne voi olla joku, josta lapsi itse on kertonut ja jonka työntekijä tietää liittyvän lapsen
elämään. Työntekijä voi kysyä myös muista kuin lapsen kertomista tai nimeämistä tunteista
(tunne voi olla vaikka viha, pettymys, ilo, suru, pelko, syyllisyys) ja niiden purkamisen tavoista.

9. VANHEMPIEN TAPAAMINEN TILANNEARVIOSSA

Vanhempia tavataan tilannearviossa vähintään kerran. Tässä tapaamisessa keskitytään
puhumaan vanhempien kanssa vain lapsesta, lapsen asioista ja kyseisen lapsen
vanhempana olosta. Tilannearvion aikana vanhempia voidaan tarpeen mukaan tavata
useamman kerran, jos vanhemmilla on tarvetta selvitellä muutakin kuin vain lapseen liittyviä
asioita.
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9.1. VANHEMPIEN TAPAAMISEN TARKOITUS

Vanhempia tapaamisen tarkoituksena on osallistaa ja motivoida vanhempia työskentelyyn
lapsen hyväksi. Tapaamisen tarkoituksena on luoda yhteistyösuhde vanhempien kanssa.
Vanhemmille voidaan heidän omassa tapaamisessa selvittää vielä lisää mitä
lastensuojelussa tehdään, miksi ja miten sekä käydä vanhempien kanssa läpi heidän
lastensuojeluun mahdollisesti liittyviä pelkoja.

Vanhempia tavataan lapseen keskittyen, koska halutaan kuulla vanhempien näkemyksiä
lapsesta ja lapsen arjesta sekä lapsen toiveista ja tarpeista sekä vaikeuksista ja
vahvuuksista. Vanhempia tavataan myös, jotta voidaan kuulla vanhempien näkemyksiä
omasta vanhempana olosta ja mahdollisuuksista vastata lapsen tarpeisiin. Mikäli sisaruksia
on useita, voidaan kuulla vanhempien vanhemmuudesta suhteessa kuhunkin lapseen.
Vanhemmat voivat omassa tapaamisessa kertoa lapsen historiasta tai taustasta.
Vanhemmilta voidaan saada tärkeää positiivista palautetta lapsesta, joka voidaan kertoa
lapselle yhteenvedossa.

Vanhemmuus ja lapsen tarpeet
Tilannearviossa vanhemmuutta arvioidaan suhteessa kunkin lapsen yksilöllisiin tarpeisiin.
Tilannearviossa ei ole siis tarkoitus arvioida koko vanhemmuutta yleisellä tasolla, vaan aina
suhteessa yksittäiseen lapseen ja siihen, mitä juuri tämä lapsi vanhemmiltaan tarvitsee.

Lapsen ja vanhempien tapaamisissa selvitetään vanhempien tapaa toimia vanhempana
lapsen ja vanhempien itsensä kokemana ja kertomana. Lapsen ja vanhempien kanssa
keskustellaan ja muodostetaan arviota vanhempien tavasta vastata lapsen tarpeisiin sekä
yhdessä arvioidaan vanhemman mahdollisuutta vastata lapsen tarpeisiin jatkossa.

9.2. VANHEMPIEN TAPAAMISEN TEEMAT, MUUTTUJAT JA MENETELMÄT

Tilannearviossa vanhempien ja lapsen yhteisten tapaamisten lisäksi vanhempien omia
tapaamisia on vähintään yksi. Yhdessä tapaamisessa ei ehdi käydä läpi kaikkia teemoja ja
muuttujia, vaan työntekijän on valittava teemoja ja muuttujia, joita haluaa tai joita on tarpeen
käydä vanhempien kanssa läpi.

TEEMAT MUUTTUJAT

LAPSI Mitä lapselle kuuluu?
Millaisena vanhemmat näkevät lapsen?
Lapsen menneisyys

LAPSEN ARKI JA TARPEET Lapsen arki
Lapsen tarpeet
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VANHEMMUUS Oma vanhempana olo
Arki vanhempana
Tunteet

Teemoja ja muuttujia voi vanhempien kanssa käydä läpi pääosin samoin menetelmin mitä
lasten tapaamisissa käytetään (liite 8). Yhdellä menetelmällä voi vanhempien kanssa käydä
läpi monta tapaamiseen liittyvää teemaa.

Samat teemat, muuttujat ja menetelmät soveltuvat käytettäväksi vauvan, leikki- ja kouluikäisen
sekä nuoren vanhempien kanssa. Vanhempien kanssa käydään läpi muuttujista ja
menetelmistä ne, jotka sopivat lapsen ikään ja muuhun tilanteeseen parhaiten.

9.2.1. LAPSI

Mitä lapselle kuuluu?
Vanhempien kanssa tehdään asteikko, jonka tarkoituksena on selvittää, mitä vanhemman
mielestä lapselle kuuluu juuri nyt. Vanhemmille tehdään asteikko 0-10 ja kerrotaan, että
asteikolla 0 tarkoittaa sitä, että lapselle kuuluu vanhempien mielestä huonoa ja 10 sitä, että
lapselle kuuluu hyvää. Vanhempia pyydetään valitsemaan asteikolta numero, joka kuvaa sitä,
mitä lapselle heidän mielestään kuuluu juuri nyt. Vanhempien valitsema numero käydään
yhdessä läpi ja pyydetään vanhempia kertomaan, miksi he valitsivat juuri tämän numeron.

Vanhemmilta kysytään onko lapsen elämässä ollut joskus paremmin tai huonommin.
Vanhempia pyydetään valitsemaan numero, joka kuvaa sitä, kun lapsella on mennyt
paremmin ja toinen numero, joka kuvaa sitä, kun lapsella on mennyt huonommin. Vanhempia
pyydetään kertomaan mikä silloin oli toisin, kun meni paremmin tai huonommin.

Vanhemmilta voidaan kysyä myös heidän toiveensa, mitä he toivoisivat lapselle kuuluvan ja
mikä numero asteikolla kuvaisi heidän toivetta.

Vanhempien kanssa on jo alkutapaamisessa voitu tehdä mitä lapselle kuuluu -asteikko.
Asteikon tekoa voidaan jatkaa vanhempien omassa tapaamisessa ainakin kysymällä
uudestaan, mitä lapselle kuuluu nyt.

Vanhempien kanssa tehtävä asteikko voi olla myös huoliasteikko, jolloin 0 tarkoittaa sitä, että
huolta lapsesta (liittyen kotiin, kouluun, päiväkotiin, vapaa-aikaan) ei ole ja 10 sitä, että huolta
lapsesta on tosi paljon. Vanhempia pyydetään kertomaan valitsemastaan numerosta. Mikäli
numero on hyvä, käydään läpi hyvät ja sujuvat asiat. Sen jälkeen käydään läpi asiat, joista
vanhemmat ovat huolissaan?

Vanhemman kanssa voi tehdä vielä myös toiveikkuusasteikon. Toiveikkuusasteikossa 0
tarkoittaa sitä, että vanhempi kokee, ettei toivoa paremmasta juuri ole ja 10 sitä, että
vanhempi on lapsen tilanteen paranemisen suhteen hyvin toiveikas.

Millaisena vanhemmat näkevät lapsen?
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Vanhemman näkemystä lapsesta voidaan käydä läpi adjektiivivalinnoilla,
tarvekysymyksillä ja tarvevalinnoilla (liite 9), Tunnepantomiimikorteilla, Persona -
korteilla tai Vahvuuskorteilla.

Adjektiivivalinnoista vanhempia pyydetään valitsemaan adjektiivejä, mitkä heidän mielestä
kuvaavat lasta parhaiten.

Persona -korteista tai Vahvuuskorteista vanhempia pyydetään valitsemaan kortteja, jotka
kuvaavat sitä, millainen lapsi heidän mielestä on. Vanhempien valitsemat kortit käydään läpi
ja vanhempia pyydetään kertomaan, mitä kortin kuva kertoo lapsesta.
Tunnepantomiimikorteista vanhempia pyydetään valitsemaan kortteja, jotka kuvaavat sitä,
millaisia tunteita ovat lapsellaan havainneet olevan tai millaisena lapsi heille näyttäytyy kotona
ja millaisen kuvan he ovat saaneet lapsen olosta koulussa ja vapaa-aikana.

Mikäli lapsi on vauva, voi vanhempien kanssa Tunnepantomiimikorteilla käydä läpi sitä,
millaisena vanhemmat näkevät vauvan ja millaisia tunteita vauva heissä herättää.
Vanhempien valitsemat kortit käydään läpi ja vanhempia pyydetään kertomaan valinnoistaan.

Tärkeää on saada selvitettyä vanhempien kanssa, missä lapsi on vanhempien mielestä hyvä.
Joskus vanhempien on vaikea löytää lapsestaan mitään hyvää sanottavaa. Tällöin työntekijän
on autettava vanhempia löytämään edes yksi hyvä asia, jonka he näkevät lapsessaan.
Tarkoituksena ja toiveena on, että yhteenvedossa voisi lapselle välittää jonkin vanhempien
kertoman hyvän asian. Vanhempia voidaan näin samalla kannustaa näkemään hyviä asioita
lapsessaan. Vanhempien avulla löydetään ja voidaan nostaa esiin lapsen voimavaroja,
vahvuuksia ja asioita, jotka arjessa sujuvat.

Lapsen menneisyys
Lapsen menneisyyttä käydään vanhemman kanssa läpi tekemällä lapsen elämänjana.
Paperille piirretään viiva, joka kuvaa lapsen elämää syntymästä tähän päivään. Vanhempia
pyydetään merkitsemään elämänjanalle tapahtumat, jotka heidän mielestä ovat olleet lapsen
elämässä merkittäviä tapahtumia.

Pienenkin vauvan vanhempien kanssa voi tehdä elämänjanan vauvan elämästä. Tällöin
vanhempien kanssa on mahdollista käydä vauvan elämää tarkkaan läpi ja löytää sieltä
pieniäkin merkittäviä asioita.

Mikäli vanhemmat eivät löydä lapsen elämästä mitään merkittävää, voi vanhemmilta kysyä
joistain yleisistä lapsen elämään liittyvistä asioista, kuten päiväkodin aloittamisesta, koulun
aloittamisesta, muutosta jne. Vanhempia voidaan pyytää miettimään, ovatko nämä
mahdollisesti olleet merkittäviä lapsen elämässä.

Vanhemmilta voi kysyä myös joistain erityisistä, juuri tämän lapsen elämään liittyvistä
asioista. Työntekijä voi lapsen kertoman perusteella tai muuten tietää joitain tapahtumia
lapsen elämästä esimerkiksi vanhempien ero, sijoitus lastenkotiin, jonkun läheisen kuolema,
merkittävä harrastus, koulun vaihto. Työntekijä voi tietonsa perusteella kysyä vanhemmilta,
voisiko joku näistä olla lapselle merkittävä tapahtuma.
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Mikäli elämänjanan tekeminen on aloitettu alkutapaamisessa, voidaan sen tekemistä jatkaa
vanhempien omassa tapaamisessa.

9.2.2. LAPSEN ARKI JA TARPEET

Lapsen arki
Selvitettäessä lapsen arkea voidaan vanhempien kanssa tehdä lapsen päivän kello, lapsen
läheiskartta ja asteikot halutuista teemoista (koti, koulu, päiväkoti, vapaa-aika).

Päivän kello tehdään vanhempien kanssa samoin kuin lastenkin kanssa. Vanhempia
pyydetään kertomaan lapsen tavallisesta päivästä, aamusta, päiväajasta, illasta ja yöstä.
Päivän kelloon merkitään vanhempien kertomat ajat esim. milloin lapsi herää, milloin lähtee
kouluun, milloin palaa koulusta, milloin tulee illalla kotiin, milloin menee nukkumaan sekä asiat,
joita vanhemmat kertovat lapsen päivästä. Päivän kelloa tehdessä on hyvä kiinnittää
huomiota siihen, miten vanhempien kertomana lastensuojeluun tulon syy näkyy lapsen
arjessa.

Mikäli lapsi on vauva, on päivän kellon avulla hyvä käydä läpi vauvan päivän rytmiä. Milloin
vauva syö, milloin nukkuu ja milloin seurustelee.

Lapsen elämään liittyviä tärkeitä ihmisiä ja vanhempien näkemyksiä lapselle tärkeistä
ihmisistä voi kartoittaa läheiskartan avulla. Läheiskartta voidaan tehdä myös vauvalle.
Vanhempia pyydetään laittamaan paperille ensin keskelle lapsi ja lapsen ympärille ihmisiä tai
eläimiä, jotka ovat lapselle läheisiä ja tärkeitä. Vanhempia pyydetään laittamaan kaikkein
tärkeimmät lähelle lasta ja etäisemmät läheiset kauemmas lasta.

Mikäli lapsi on omissa tapaamisissa tehnyt oman läheiskartan, voi vanhempien tekemää
karttaa verrata siihen ja kertoa yhtäläisyyksistä tai eroavaisuuksista yhteenvedossa.

Lapsen arkea voi vanhempien kanssa selvittää asteikoilla. Vanhempien kanssa asteikon voi
tehdä useasta teemasta tai siitä teemasta, josta työntekijä on erityisesti kiinnostunut.
Asteikko kannattaa tehdä ainakin siitä teemasta, johon lastensuojeluun tulon syy liittyy.
Asteikkoa tehdessä voi erityisesti kiinnittää huomiota siihen, miten lastensuojeluun tulon syy
näkyy lapsen arjessa.

Valitusta teemasta tehdään asteikko ja vanhempia pyydetään valitsemaan, mitä lapselle
esim. kouluun kuuluu nyt. Vanhempia pyydetään kertomaan hyvät asiat, mitkä koulussa
sujuvat. Vanhempia pyydetään kertomaan huonot asiat, eli mikä koulussa heidän mielestään
ei suju juuri nyt.

Lapsen tarpeet
Selvitettäessä, mitä tarpeita vanhemmat näkevät lapsella olevan, pyydetään vanhempia ensin
kertomaan vapaasti, mitä tarpeita lapsella on juuri nyt. Sen jälkeen vanhemmat voivat
ympyröidä tarvevalinnoista ne tarpeet, joita näkevät lapsella olevan juuri nyt.

9.2.3. VANHEMMUUS

Oma vanhempana olo
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Vanhempien kanssa tehdään vanhemmuus –asteikko. Vanhempia pyydetään miettimään
omaa vanhempana oloa suhteessa lapseensa ja valitsemaan asteikolta 0-10 numero, joka
kuvaa omaa vanhemmuutta juuri nyt. Valinnan jälkeen numero käydään läpi ja vanhempia
pyydetään kertomaan valinnastaan, miksi he valitsivat juuri sen numeron ja mitä se kertoo
vanhempana olosta. Vanhemmilta voi kysyä ovatko he tyytyväisiä omaan vanhempana
oloonsa.

Vanhemmilta kysytään lisäksi onko joskus ollut toisin, onko ollut paremmin vai onko ollut
huonommin. Vanhempia pyydetään valitsemaan numero, joka kuva jotain muuta kohtaa
elämässä ja vanhemmuutta silloin. Lisäksi vanhempia pyydetään valitsemaan numero, joka
kuvaa heidän toivettaan siitä, millainen vanhempi haluaisi lapselleen olla ja mitä se pitäisi
sisällään.

Vanhemmuuden eri osa-alueita, vanhempien vahvuuksia ja kehittämisen kohtia voidaan
selvittää vanhemmuuden roolikartan avulla (Helminen ja Iso-Heiniemi, 1999). Vanhempia
pyydetään kertomaan missä roolikartan esittämistä rooleista on vahvoilla ja missä kokee
tarvitsevansa vahvistumista. Mitä ovat vanhempien voimavarat vanhempana olossa?

Roolikartan eri vanhemmuuden rooleja voi käydä läpi myös asteikkoja apuna käyttäen.
Vanhemman kanssa käydään läpi rooli kerrallaan ja vanhempi voi laittaa asteikolla 0-10 sen
numeron, joka kuvaa sitä, miten tämä vanhemmuuden osa-alue vanhemman omasta mielestä
hoituu juuri nyt. Vanhemmalta voi kysyä, onko joskus ollut paremmin tai onko joskus ollut
huonommin.

Tunteet ja arki vanhempana
Tunnepantomiimikorteilla voi vanhempien kanssa käydä läpi tunteita, joita vanhempana
oloon liittyy. Tunnepantomiimikorteilla voi käydä läpi myös erilaisia lapsen ja vanhempien
välisiä kasvatus- ja vuorovaikutustilanteita ja niihin liittyviä tunteita.  Vanhempia pyydetään
valitsemaan kortteja, jotka kuvaavat vanhemman tunteita näissä tilanteissa lapsen kanssa.
Samalla käydään läpi vanhempien tapaa toimia arkisissa tilanteissa lapsen kanssa.

10. YHTEENVETO JA JATKON SUUNNITTELU

Yhteenveto- ja jatkon suunnitteluvaihe koostuu tilannearvion kirjallisesta yhteenvedosta ja
yhteenvetotapaamisesta. Kirjallisen yhteenvedon (liite 10) tavoitteena on tilannearvion
aikana lapselta itseltään, vanhemmilta ja mahdollisesti yhteistyökumppaneilta saadun tiedon
kokoaminen. Yhteenvetotapaamisen tavoitteena on käydä lapsen ja vanhempien kanssa läpi
sosiaalityöntekijän laatima yhteenvetopaperi ja keskustella siinä esille nostetuista lapsen
asioista.

Yhteenvetovaiheessa sosiaalityöntekijä ottaa kantaa siihen, jatkuuko lastensuojelun
asiakkuus vai päättyykö se tilannearvioon. Mikäli sosiaalityöntekijä näkee asiakkuuden
jatkumisen olevan tarpeen, hän kirjaa sen yhteenvetoon sekä mahdollisesti jo ehdotuksia
jatkotyöskentelystä. Asiakkuuden jatkumisesta ja jatkotyöskentelystä keskustellaan lapsen ja
vanhempien kanssa yhteenvetotapaamisessa.
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Yhteys yhteistyökumppaneihin saattaa olla paikallaan vasta lastensuojelun tilannearvion
jälkeen, kun sosiaalityöntekijällä on jo kontakti lapseen ja näkemystä lapsen arjesta. Tällöin
sosiaalityöntekijän on helpompi fokusoida sitä, mitä haluaa yhteistyökumppaneilta lapsesta
kuulla ja mistä lapsen arkeen liittyvästä asiasta tarvitsee lisäinformaatiota.

10. 1. TILANNEARVION KIRJALLINEN YHTEENVETO

Tilannearvion kirjallisen yhteenvedon kirjoittaa vastuusosiaalityöntekijä yhdessä työparinsa
kanssa alkutapaamisen, lasten ja vanhempien omien tapaamisten jälkeen. Kirjallinen
yhteenveto kirjoitetaan lapselle ja vanhemmille yhteenvetotapaamisessa käytävän
keskustelun pohjaksi.

Yhteenvedon tarkoituksena on koota yhteen lapsen asioita, joita on käyty läpi lapsen ja
vanhempien tapaamisissa tilannearvion aikana. Yhteenvedossa on koottuna lapsen kertomia
arjen asioita sekä lapsen toiveita ja tarpeita. Yhteenvedon tarkoituksena on välittää lapsen
näkemystä ja kokemusta arjestaan vanhemmille ja vanhempien palautetta lapselle.

Tilannearvion yhteenvedossa tavoitteena on lapsen voimavarojen ja tarpeiden esiin
nostaminen sekä lapsen tarpeisiin vastaamisen kannalta tärkeiden kysymysten esittäminen.
Arviota lapsen tilanteesta ja vanhempien kyvyistä vastata lapsen tarpeisiin tehdään erityisesti
tilannearvion tässä vaiheessa. Sosiaalityöntekijän tehtävä on esittää vanhemmille kysymyksiä
lapsen tarpeisiin vastaamisesta ja muodostaa yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa
näkemystä lapsen tarpeista ja niihin vastaamisen mahdollisuuksista.

Yhteenvetoon pyritään saamaan esiin konkreettisia asioita, joiden tarkoituksena on
tarvittaessa saada lapsen arjessa heti jotain muutosta aikaan. Osa yhteenvedossa
ehdotetuista toimenpiteistä koituvat mahdollisesti lapsen hyväksi tulevaisuudessa.

Yhteenveto kirjoitetaan mielellään kullekin lapselle erikseen. Toisinaan sisarusten
yhteenvedot voi olla järkevää kirjoittaa samaksi yhteenvedoksi. Näin voi olla, jos sisarusten
tilanne on hyvin samankaltainen tai heillä on samanlaisia kokemuksia tai toiveita. Mikäli
sisarusten asiat ovat samassa yhteenvetopaperissa, niin silloin olisi silti hyvä saada kunkin
lapsen vain itseensä liittyvät asiat selvästi esille. Sisaruksilta olisi myös hyvä tarkistaa
etukäteen, haluavatko he oman yhteenvedon ja saavatko he lukea toistensa yhteenvedot.
Lasten toiveita tulee tässäkin asiassa kunnioittaa.

Yhteenvedon otsikko ja aloitus
Yhteenvetopaperi otsikko on ”Lastensuojelun tilannearvion yhteenveto”. Otsikon yllä on lapsen
nimi ja henkilöturvatunnus.

Yhteenvedon alussa on lyhyesti tiivistetty lastensuojeluun tulon syy sekä se, miksi
lastensuojelun tilannearvio on tehty. Mikäli tilannearvio tehdään suunnitelmallisen työn
vaiheessa, on yhteenvedon alkuun hyvä kirjata lyhyesti jotain tähänastisesta asiakkuudesta.

Yhteenvedon alussa kerrotaan yhteenvedon tekijät ja paperin laatimisen päivämäärä.
Yhteenvedon alkuun kootaan kaikki lapsen ja mahdollisesti vanhempien tapaamisten
päivämäärät, paikat ja paikalla olleet. Alussa kerrotaan myös mitä teemoja lapsen ja
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vanhempien kanssa tilannearvion tapaamisissa on käyty läpi, miten ja mitä menetelmiä
apuna käyttäen.

Kehuja lapsesta ja vanhemmista
Lapsen ja vanhempien on hyvä saada hyvää palautetta itsestään ja toiminnastaan. Lasten
erityisesti on hyvä kuulla vanhemmiltaan ja sosiaalityöntekijältä hyvää palautetta. Vanhemmat
eivät aina huomaa tai tule kertoneeksi lapselle, sitä missä lapsi on hyvä ja mikä lapsen
elämässä sujuu hyvin.

Lastensuojeluun tullessa lapsella ja/tai vanhemmilla on jokin ongelma tai lapsesta on
jonkinlainen huoli. Lapsen ja vanhempien kanssa käydään läpi usein hyvin vaikeita ja
negatiivisia asioita.  Ongelmien pohtimisen rinnalla on hyvä kartoittaa myös niitä asioita, jotka
lapsen ja vanhempien elämässä sujuu ja missä he ovat hyviä. Näin lapset ja vanhemmat
voivat itsekin tulla paremmin tietoiseksi niistä asioista, jotka sujuvat.

Yhteenvetoon kootaan joitain kehuja ja hyviä asioita lapsesta ja lapsen toiminnasta, joita
lapsen tapaamisissa on kuultu tai havaittu. Yhteenvetoon kirjataan niitä hyviä asioita, joita
vanhemmat ovat lapsestaan tapaamisissa kertoneet. Lasta voi kehua myös niistä asioita,
joista hän on kertonut tapaamisissa arjessaan sujuvan. Yhteenvetoon kirjataan myös
päällimmäiset kehut vanhemmista ja vanhempien toiminnasta lapsensa kanssa.

Asioita, joita lapsi ilmaisi elämästään
Yhteenvetoon kirjataan lyhyesti lapsen kanssa läpikäytyjä asioita. Asioita kirjataan teemoittain
kodista (perushuolenpito ja hoiva, päivärytmi, terveys, kodin tunnesuhteet, vanhempisuhteet,
sisarussuhteet) läheisistä, koulusta, päiväkodista, vapaa-ajasta, kaverisuhteista, minäkuvasta
sekä tunteista. Kirjausvaiheessa teemoja voi yhdistellä erilaisiksi otsikoiksi sen mukaan
miten asioita on lapsen kanssa käyty läpi. Asiat pyritään kirjaamaan niin kuin lapsi on ne itse
ilmaissut ja käytetään mielellään suoria sitaatteja.

Asioita, joita vanhempien tapaamisessa tuli esille
Yhteenvetoon kirjataan asioita, joita vanhemmat ovat tuoneet omassa tapaamisessaan esiin.
Asioita kirjataan yhteenvetoon teemoittain sen mukaan, mitä vanhempien kanssa on
tapaamisessa käyty läpi. Vanhempien esille tuomista asioista on tarpeen kirjata lähinnä
pääasiat, sellaiset, jotka tuntuvat lapsen ja lapsen asian hoitamisen kannalta merkittäviltä.

Kysymyksiä, joita tapaamiset herättivät
Tähän asti yhteenvedossa on pyritty kuvaamaan sitä, mitä lapsi ja vanhemmat ovat
tapaamisissa kertoneet ja tuoneet esiin. Sosiaalityöntekijän tehtävä yhteenvedossa ja sitä
kirjoittaessa on paitsi tuoda saatu tieto esiin myös analysoida lapsilta ja vanhemmilta saatua
tietoa.

Sosiaalityöntekijän on yhteenvedossa nostettava lapsen ja vanhempien kertomasta esiin
lapsen elämään liittyviä asioita, jotka ovat jääneet huolestuttamaan, joita täytyy selvittää
lisää tai joihin täytyy keksiä jokin ratkaisu. Nämä asiat otsikoidaan yhteenvedossa aiheen
tai teeman mukaan. Otsikot voivat olla esimerkiksi perushuolenpitoon, rakkauden ilmaisuun,
asioista ja tunteista puhumiseen, koulussa tai päiväkodissa olemiseen, vapaa-aikaan ja
kavereihin tai vanhemmuuteen ja kasvatusasioihin liittyviä. Otsikointia määrittää lapsen
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elämässä sosiaalityöntekijää huolestuttavat asiat, jotka hän haluaa tuoda esiin ja joista hän
haluaa kysyä lisää.

Kunkin otsikon alle laitetaan tarkentavia kysymyksiä. Kysymysten tarkoitus on osoittaa
vanhemmille, että lapsen asioista halutaan keskustella ja vanhempien näkemyksiä halutaan
kuulla. Kysymysten avulla vanhemmille on mahdollisuus ilmaista, että vanhempien uskotaan
tietävän vastaukset kysymyksiin, eivätkä työntekijät tee olettamuksia, tulkintoja tai anna
vastauksia vanhempien puolesta. Kysymysten esittäminen vanhemmille on myös reilua, koska
vanhemmat ovat joka tapauksessa tunteneet lapsensa kauemmin kuin työntekijät ja tietävät
yleensä lapsensa arjesta ja hyvinvoinnista monia asioita.

Esittämällä kysymyksiä ja vastaamalla niihin yhdessä mahdollistuu yhteisen näkemyksen
luominen lapsen tilanteesta ja hyvinvoinnista. Lapsen arkea ja elämäntilannetta sekä
lastensuojelun tarvetta määrittävät siten yhdessä lapsi, vanhemmat ja sosiaalityöntekijät.

Kysymykset toimivat yhteenvedossa hyvin myös siksi, että ne pakottavat vanhemmat
miettimään lapsensa asioita lapsen näkökulmasta. Kysymykset saavat vanhemmat
parhaimmillaan vastaamaan lapselle (ja työntekijöille) esille nousseisiin kysymyksiin.

Kysymyksiä kohdassa on olennaista kertoa juuri niistä asioista, joista lapsi ja vanhemmat
ovat tapaamisissa tuottaneet. Sosiaalityöntekijän ei siis tarvitse itse keksiä aiheita tai asioita,
joita ottaa yhteenvedossa esiin, vaan ne löytyvät lapsen ja vanhempien tapaamisten
aineistosta. Työntekijän tehtävä on lapsen ilmaisemien asioiden esittäminen vanhemmille ja
arvioida mitä asioita lapsen elämästä on nostettava esiin työstettäväksi. Lastensuojelun
tehtävä voi yksinkertaisimmillaan sanoa olevan siitä huolehtimista, että vanhemmat kuulevat
ja täyttävät lastensa perustarpeet ja merkittävät toiveet.

Kysymysten lisäksi sosiaalityöntekijä voi tässä kohtaa yhteenvetoa ottaa myös suoraan
kantaa joihinkin havaitsemiinsa tai lapsen esille tuomiin lapsen elämän epäkohtiin. Kantaa on
otettava erityisesti sellaisiin asioihin, joita lapset ovat selvästi ilmaisseet epäkohdiksi tai
asioihin joihin lapset toivovat muutosta.

Yhteenvetoon on hyvä saada esiin lapsen itsensä ilmaisemia toiveita ja tarpeita. Lapsilla
saattaa olla vanhemmilleen isoja toiveita arjen muuttamiseksi (esim. että vanhempi lopettaa
kokonaan alkoholin käytön). Lasten toiveet voivat olla myös pieniä ja arkisia, sellaisia joita
vanhemmat tai työntekijät eivät voi arvata, joista vain lapsi itse osaa kertoa. Pieneltä
kuulostavien lapsen tarpeiden tai toiveiden huomioiminen voi olla lapsen kokemuksen
kannalta hyvinkin merkittävää.

Lapsen esiin tuomat pienetkin toiveet on hyvä tuoda yhteenvedossa esiin ja kysyä
vanhemmilta, miten he aikovat näihin lapsen toiveisiin vastata. Vanhempien kuullessa
suorista lapsen toiveista he voivat aktivoitua vastaamaan niihin tai ainakin miettimään omaa
toimintaansa vanhempana.

Ehdotuksia jatkosta
Yhteenvetoon kirjataan ajatuksia ja ehdotuksia siitä mitä jatkossa tapahtuu. Perusvaihtoehdot
ovat, että asiakkuus jatkuu tai ei jatku. Jos asiakkuus jatkuu, yhteenvetoon kirjataan
sosiaalityöntekijän ajatuksia siitä, miten asiakkuus voisi jatkua, mitä tukitoimia lastensuojelun
sosiaalityö voi tarjota ja mitä muita palveluita lapselle tai vanhemmille voisi olla tarjolla.
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Tilannearvion jälkeen lapsen ja vanhempien kanssa voidaan sopia mahdollisista muista
lapsen tilanteen arvioista (esimerkiksi lapsen kehitystason arviointi, lastenpsykiatrinen
arviointi, päihteiden käytön arviointi).

Mikäli asiakkuus lastensuojelussa jatkuu, ehdotetaan suunnitelmatapaamista lasten ja
vanhempien kanssa, jossa päätetään siitä, mitä jatkossa käytännössä tehdään ja ketkä
tekevät mitäkin. Perheen kanssa voidaan myös sopia, että perhe hoitaa asiaa itsekseen,
ilman ulkopuolista apua, mikäli he niin haluavat. Muutoksen tarkistamiseksi ehdotetaan
kuitenkin aina tapaamista muutamien kuukausien päähän. Silloin voidaan (lapsi, vanhemmat
ja sosiaalityöntekijät) arvioida lapsen elämäntilannetta sekä mahdollista muutosta uudelleen.

Tilanteissa, joissa työntekijä ei näe juuri sillä hetkellä lapsella olevan tarvetta lastensuojelun
tuelle, hän voi silti yhteenvedossa kysyä lapselta ja vanhemmilta heidän toiveitaan ja
mielipidettään lastensuojelun asiakkuuden jatkosta. Mikäli vanhemmat tai lapsi toivovat
asiakkuuden jatkuvan ja he kokevat lastensuojelun sosiaalityön lisäävän lapsen hyvinvointia,
asiakkuutta voidaan jatkaa.

Toisinaan lapsi, vanhemmat ja sosiaalityöntekijät ovat yhtä mieltä siitä, että lastensuojelutyölle
ei juuri sillä hetkellä ole tarvetta ja silloin asiakkuutta ei jatketa. Sosiaalityöntekijäpari tekee
kirjallisen yhteenvedon myös silloin, kun he tulevat ehdottamaan asiakkuuden päättämistä.
Tällöin yhteenveto voi olla suppeampi. Yhteenvedossa on hyvä tulla esiin se, mihin
sosiaalityöntekijän ehdotus asiakkuuden päättämisestä perustuu.

10.2. YHTEENVETOTAPAAMINEN

Yhteenvetotapaamisen tavoitteena on käydä lapsen ja vanhempien kanssa läpi
sosiaalityöntekijän laatima yhteenvetopaperi ja keskustella siinä esille nostetuista lapsen
asioista. Yhteenvetotapaamisen tarkoitus on myös sopia lapsen ja vanhempien kanssa, miten
työskentely jatkuu tilannearvion jälkeen. Yhteenvetotapaamisessa tavoitteena on jakaa tietoa
lapsen tilanteesta lapsen ja vanhempien kanssa, välittää tietoa lapsen kokemuksista,
tarpeista ja toiveista sekä vastuuttaa vanhempia lapsen asioiden hoitamiseen.

Yhteenvetotapaamisessa ovat paikalla lapsi ja vanhemmat sekä mahdollisesti myös
yhteistyökumppani. Yhteenvetotapaaminen voidaan, perheen tilanteesta riippuen, pitää
kummallekin vanhemmalle erikseen. Tällöin lapset voivat osallistua vain toiseen
yhteenvetotapaamiseen tai olla mukana molemmissa, jos lapsi tai vanhemmat itse niin
haluavat.

Kirjallinen yhteenveto annetaan yhteenvetotapaamisessa sekä lapselle että vanhemmille ja
käydään yhdessä heidän kanssa läpi.

Lapset saattavat jännittää yhteenvetotapaamista ja sitä, mitä yhteenvetoon on kirjattu. Tästä
syystä yhteistä yhteenvetotapaamista voi edeltää vastuusosiaalityöntekijän ja lapsen oma
tapaaminen, jossa yhteenveto käydään ensin lapsen kanssa läpi. Lapsen kanssa voidaan
sopia siitä, mitkä asiat vanhemmille yhteenvedossa esitetään ja miten. Tämä vähentää
lapsen jännitystä yhteenvetotapaamisissa.
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Lapsen ja vanhempien on hyvä olla yhteenvetotapaamisessa yhdessä läsnä kuulemassa ja
keskustelemassa lapsen asioista. Yhteinen tapaaminen takaa sen, että lapset ja vanhemmat
kuulevat ja tietävät samat asiat ja voidaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa sopia siitä,
miten lapsen asiassa toimitaan. Tämä lisää avoimuutta ja työskentelyn läpinäkyvyyttä, joka
hälventää pelkoja ja ennakkoluuloja sekä vanhemmilta että lapsilta. Lapsen ja vanhempien
yhteisessä yhteenvetotapaamisessa lapsi parhaimmillaan kuulee ja näkee, että vanhempi
hoitaa lapsen asioita.

Yhteenvetotapaaminen etenee seuraavasti:

1. Alun järjestäytyminen
-    Tarjotaan kahvia, teetä ja mehua halukkaille.

- Vastuusosiaalityöntekijä menee lapsen perässä sinne minne lapsi menee, on lapsen
kanssa koko tapaamisen ajan ja huolehtii lapsen osallisuudesta tapaamisessa.
- Sosiaalityöntekijätyöpari on vanhempien ja yhteistyökumppaneiden kanssa, yleensä
pöydän ääressä.
- Lapselta voi kysyä, missä haluaa kaikkien läsnäolijoiden olevan.
- Mikäli yhteenvetoja on useasta perheen lapsesta (tai yhdessä yhteenvedossa käsitellään
kaikkien sisarusten asioita), voi lasten ja vanhempien kanssa sopia siitä, kenen lapsen
asioista aloitetaan ja kenen yhteenveto käydään läpi viimeiseksi.
- Lasten kanssa voi sopia myös siitä, ovatko muut sisarukset paikalla oman asian
käsittelyn aikana.

 

2. Paperin esittely ja läpikäyminen
- Lapsille annetaan omat yhteenvedot, jotka on mielellään kopioitu värilliselle papereille ja
niissä saisi mielellään olla myös tarra tai jokin kuva.
- Myös vanhemmille annettavat yhteenvedot voisivat olla värilliselle paperille kopioituja.
- Kerrotaan yhteenvedon rakenteesta ja tarkoituksesta.
- Jotkut vanhemmat haluavat lukea yhteenvedon ensin itsekseen. Alussa voi kysyä, kuinka
vanhemmat haluavat, että toimitaan.
- Aluksi, ennen kuin lapsi ja vanhemmat aloittavat yhteenvedon lukemisen, voi olla hyvä,
että työntekijät esittelevät ensin lyhyesti ehdotukset jatkosta –osuuden.
- Kerrotaan vanhemmille ja lapselle, että yhteenvetopaperi on tarkoitettu keskustelun
pohjaksi, ja se on lapsen tapaamisten perusteella muodostunut käsitys lapsen arjesta,
toiveista ja tarpeista, eikä se varmastikaan ole koko kuva lapsen elämästä.
- Kerrotaan vanhemmille, että vanhemmat voivat edelleen täydentää kuvaa lapsen
hyvinvoinnista ja siksi yhteenvedossa on paljon kysymyksiä vanhemmille.
- Vastuusosiaalityöntekijän, joka on tapaamisessa lapsen kanssa, tulee pitää huolta siitä,
että lapsi kuulee yhteenvedosta ainakin kehut.
- Kaikkea paperissa olevaa ei tarvitse lukea (paitsi kehut), mutta pääkohdat kannattaa
nostaa kustakin otsikosta esille.
- Lapsilta voi pyytää kommentteja pitkin matkaa, esimerkiksi: ”oliko tässä juuri niitä
asioita, joista puhuttiinkin, puuttuuko tästä jotain, oliko asia sinun mielestäsi näin, oletko
edelleen samaa mieltä” jne.

 
- Vanhemmille kerrotaan, että heidän ei tarvitse vastata yhteenvetopaperissa esitettyihin
kysymyksiin heti, vaan että he saavat jäädä miettimään vastauksia ja kommentteja
seuraavaan kertaan.
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- Usein yhteenvetopaperin läpikäyminen on vuoropuhelua vanhempien kanssa alusta
saakka.
- Lapselle ja vanhemmille kerrotaan vielä, että yhteenvetopaperi on tilannearvion
yhteenveto ja tarkoitettu keskustelun pohjaksi yhteenvetotapaamisessa. Vanhemmille
tähdennetään, että tapaamisen jälkeen heidän vastuullaan on se, mitä yhteenvedolle
tapaamisen jälkeen tapahtuu, pysyykö se perheen sisäisenä asiana vai näyttävätkö lapset
ja vanhemmat yhteenvetoa joillekin.
- Vanhemmille kerrotaan, että he voivat itse harkita haluavatko käyttää yhteenvetoa
jossain muussa yhteydessä kuin tilannearviossa. Vanhempia on kuitenkin hyvä vielä
muistuttaa siitä, että paperia ei sosiaalityöntekijän näkökulmasta ole tarkoitettu
käytettäväksi muussa kuin lastensuojelun tilannearviossa.

 
3. Lopetus

- Selvitetään lapsen ja vanhempien mielipide jatkosta.
- Sovitaan jotain jatkosta eli siitä, mitä työskentelyssä seuraavaksi tapahtuu.
- Päätetään pidetäänkö suunnitelmatapaaminen ja tarvitaanko uusi
yhteenvetotapaaminen.
- Vanhemmille annetaan kotitehtävä suunnitelmatapaamista varten (vanhemmat valitsevat
yhteenvedosta asioita, joita alkavat työstämään ja joiden toteuttamisesta sovitaan
suunnitelmatapaamisessa).
- Mikäli osanottajat ovat erimielisiä, pyritään joustamaan ja tekemään kompromisseja.
- Jos tapaamisessa sovitaan jo jotain konkreettista, työntekijä kokoaa ja kertoo sovitusta
lapselle ja vanhemmille.
- Pyydetään mahdollisesti palautetta tapaamisista ja työtavasta lapselta ja vanhemmilta,
mikäli sitä ei ole vielä kysytty.

10.3. TILANNEARVIOSTA SUUNNITELMALLISEEN MUUTOSTYÖHÖN

Alkuvaiheen tilannearvion ja suunnitelmallisen muutostyön nivelkohta on
suunnitelmantekotapaaminen ja lastensuojelun huoltosuunnitelman teko. Tarkoituksena on,
että tilannearvion yhteenveto on pohjana lapsen huoltosuunnitelman teolle siten, että
huoltosuunnitelmaan kirjataan yhteenveto- tai suunnitelmantekotapaamisessa sovitut
konkreettiset toimenpiteet, joilla pyritään saamaan muutosta lapsen elämässä.

Mikäli yhteenvetotapaamisessa sovitaan, että asiakkuus jatkuu, on seuraava tapaaminen
suunnitelmatapaaminen. Suunnitelmatapaamisen tavoitteena on löytää konkreettiset asiat,
joihin lapsen elämässä tarvitaan muutosta ja löytää niihin muutoskohtiin sopivat konkreettiset
toimenpiteet. Lapsen ja vanhempien kanssa sovitaan, mitä tehdään ja miten tehdään, kuka
tekee mitäkin.

Suunnitelmatapaamisessa ovat läsnä vanhemmat, usein lapsi ja samat työntekijät kuin
tilannearvion aikana. Yhteenvedossa ja yhteenvetotapaamisessa sosiaalityöntekijä on jo
saattanut ehdottaa lapselle ja vanhemmille jotain tapaa työstää lapsen tai vanhempien
asioita, esimerkiksi että perheessä alkaa perhetyö. Tällöin esim. perhetyöntekijä on mukana
suunnitelmatapaamisessa. Mikäli yhteenvetotapaamisessa on selkeästi jo sovittu, että
suunnitelmallinen työ tehdään pääasiassa vanhempien kanssa, ei lapsen välttämättä tarvitse
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olla suunnitelmatapaamisessa. Mikäli lapsi ei ole suunnitelmatapaamisessa paikalla tulee
siinä sopia siitä kuka, mitä ja miten kertoo lapselle sovitusta.

Usein lapsen on kuitenkin hyvä olla tapaamisessa paikalla. Etenkin jos vanhempien ja lapsen
kanssa sovitaan selkeitä sekä lasta että vanhempia koskevia konkreettisia toimenpiteitä
lapsen arjen parantamiseksi.

Sijaishuollossa olevan lapsen suunnitelman teossa työparina saattaa olla sijaishuollon
edustaja.

10.3.1. SUUNNITELMATAPAAMINEN

Suunnitelmatapaamisen tarkoituksena on sopia lapsen ja vanhempien kanssa mitä muutosta
lapsen elämään haetaan ja miten muutos toteutetaan. Suunnitelmatapaaminen etenee
seuraavasti:

1. Virittäytyminen: virittelevää keskustelua, tarjoilua jne. Kerrataan keitä
suunnitelmatapaamisessa on paikalla ja mikä on tapaamisen tarkoitus.
 
2. Tavoitteista sopiminen ja kotitehtävän purku: Sovitaan tavoitteista käymällä erikseen
läpi kaikkien mukana olevien ehdotukset siitä, mihin lapsen arjessa ja elämässä täytyisi
saada muutosta. Vanhemmille on yhteenvetotapaamisessa mahdollisesti annettu tehtävä
miettiä yhteenvetopaperissa olevia lapsen elämään liittyviä kysymyksiä, mihin niistä
vanhemmat lähtevät vastaamaan. Lapsen ehdotukset ovat usein jo mainittu yhteenvedossa ja
käyty läpi yhteenvetotapaamisessa, niihin voi kuitenkin vielä palata ja kerrata ne. Mikäli lapsi
ei ole paikalla, lapsen ehdotukset kertovat vanhemmat ja/tai sosiaalityöntekijät. Tavoitteena
on, että suunnitelman tavoitteet olisivat mahdollisimman konkreettisia siten, että lapsen
elämässä tapahtuisi heti jotain muutosta parempaan.
 

3. Keinot: Käydään läpi kaikkien mukana olevien ehdotukset siitä, miten tavoitteeseen
päästään. Lapsen toiveet, mikäli hän ei ole paikalla, kertovat vanhemmat ja
sosiaalityöntekijät. Usein lapsen toiveet ovat ne, jotka hän on jo tilannearvion tapaamisissa
tuonut esiin ja jotka sosiaalityöntekijä on kirjannut yhteenvetoon.
 

4. Tarvitaanko apua? Seuraavaksi mietitään sitä, mikä voisi auttaa vanhempia ja lasta
muutoksen aikaan saamisessa. Vanhemmat ja lapsi määrittelevät itse omin sanoin, millainen
apu voisi olla sopivaa.
 

5. Kuka voisi auttaa? Sosiaalityöntekijä voi tehdä ehdotuksia auttavista toimista ja
avohuollon tukitoimista: perhetyö, sosiaalityöntekijän omat tapaamiset, lasten ja/tai
vanhempien ryhmätoiminta jne.
 

6. Tavoitteen saavuttamisen kriteereistä sopiminen: Etsitään vastaus kysymykseen
mistä tiedämme, että tavoitteen saavuttamisessa on edistytty tai se on saavutettu.
 

7. Sovitaan suunnitelman arvioinnista: sovitaan siitä, milloin muutosta arvioidaan, kuinka
pitkä työskentelyjakso on tarpeen, kuinka pitkän ajan tavoitteessa edistyminen ja lapsen
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tilanne nyt tuntuisi vaativan. Käydään läpi myös sitä, minkä ajan lapsi voi odottaa tavoitteen
toteutumista.
 
8. Sovitaan siitä, kuka/ketkä kertovat suunnitelmasta lapselle, mikäli lapsi ei ole
tapaamisessa paikalla.
 
9. Sovitaan siitä, kenelle kirjattu suunnitelma annetaan tai lähetetään.
 
10. Sovitaan siitä, kenelle kirjattu suunnitelma annetaan tai lähetetään.

10.3.2. SUUNNITELMATAPAAMISESTA MUUTOSTYÖHÖN JA TILANNEARVIOON

Mikäli lastensuojelun asiakkuus jatkuu tilannearvion jälkeen, on vaihtoehtoina se, että
muutostyötä lapsen ja/tai vanhempien kanssa tekevät sosiaalityöntekijät tai jokin
yhteistyötaho. Suunnitelmatapaamisessa sosiaalityöntekijän tulee sopia lapsen ja
vanhempien kanssa siitä, miten ja milloin muutostyötä arvioidaan.

Suunnitelmallisen työn tilannearvio tapahtuu siten, että sosiaalityöntekijätyöpari tapaa lasta
vähintään kerran tietyn sovitun ajanjakson päästä ilman vanhempia. Lapsen oman
tapaamisen tarkoituksena on selvittää, mitä lapselle kuuluu nyt ja mitä muutosta lapsen
arjessa on tapahtunut. Lapsen tapaamisen jälkeen on lapsen ja vanhempien yhteinen
tapaaminen, jossa yhdessä arvioidaan lapsen tilanne nyt ja mahdollinen toteutunut muutos
lapsen elämässä. Yhteisessä tapaamisessa sovitaan myös siitä, jatkuuko asiakkuus. Mikäli
asiakkuus jatkuu, sovitaan siitä miten työskentely lapsen ja vanhempien kanssa jatkuu.

Lapsen ja vanhempien, erityisesti lapsen kannalta on merkityksellistä, että lapsi ja
vanhemmat tietävät sosiaalityöntekijän tapaavan lasta ja vanhempia uudelleen tietyn sovitun
ajan kuluttua tilannearviosta. Tällöin lapsi tietää tulevansa kuulluksi ja saavansa apua myös
tilannearvion jälkeen.

11. LAPSIKESKEISYYS LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖSSÄ

Lapsikeskeisen lastensuojelun sosiaalityön kehittäminen tapahtuu Kohtaavaa lastensuojelua -
hankkeessa kohtaamisen, prosessien ja toimintaperiaatteen tasoilla. Lapsikeskeisen työn
tavoitteena on suojella, tukea, vahvistaa ja eheyttää lasta
1) suoraan lapsen kanssa työskentelemällä,
2) pitämällä prosessit lapsikeskeisinä ja
3) valitsemalla lapsikeskeisyyden työtä ohjaavaksi periaatteeksi.

Lapsikeskeisyyden ideaa työn eri tasoilla on seuraavissa kappaleissa edelleen avattu,
määritetty, koottu ja tiivistetty. Lopuksi on koottu lapsikeskeisen työn tekemisen hyötyjä sekä
kysymyksiä ja vastauspohdintoja niihin.

11.1. LAPSIKESKEISYYS TOIMINTAPERIAATTEENA

Lapsen arvostaminen
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Toimintaperiaatteena lapsikeskeisyys on lapsen arvostamista. Konkreettisesti arvostaminen
tarkoittaa lapsen hyväksymistä ja kohtaamista sellaisena kuin hän on. Lastensuojelun lapsia
pidetään joskus vaikeasti kohdattavina, käytöshäiriöisinä, aggressiivisina, ylivilkkaina tai
Hurtigin (2003, 184) mukaan riiviöinä. Lapsen näkeminen pikemminkin häirittynä kuin
häirikkönä auttaa arvostamaan ja kohtaamaan lasta, joka esimerkiksi tapaamisessa ei
käyttäydy aikuisen toivomalla tavalla.

Lastensuojelun asiakaslapsi nähdään joskus mystifioituna uhrina ja objektina, jolla itsellään ei
ole selkeää paikkaa oman asiansa käsittelyssä. Lapsen arvostaminen tarkoittaa sitä, että
kaikilla lastensuojelun asiakkaana olevilla lapsilla on oikeus olla arvostettuna osallisena ja
aktiivisessa roolissa omassa asiassaan lastensuojelun työkäytännöissä.

Lapsen oman kokemuksen kuuleminen
Periaatteena lapsikeskeisyys tarkoittaa sitä, että lasten omien kokemusten kuuleminen
nähdään tärkeänä ja arvokkaana asiana. Lapsi nähdään omien tunteiden ja kokemusten
asiantuntijana. Lapselta saatua kokemustietoa pidetään ”oikeana” ja merkityksellisenä
tietona.

Lapsen suojeleminen nyt
Lapsikeskeisyys toimintaperiaatteena tarkoittaa, että lasta pyritään suojelemaan tässä
hetkessä. Sosiaalityöntekijän kiinnostus kohdistuu erityisesti lapsen tämän hetkiseen arkeen
ja sen turvaamiseen.

Pyrkimys eheyttää lasta
Lapsikeskeisessä työssä kaikkia lapsen tapaamisia ohjaa pyrkimys eheyttää lasta. Lapsen
tapaaminen tulee interventiona olla sellainen, että se pyrkii itsessään aikaansaamaan
lapselle jotain hyvää. Lapsen paikka työprosessissa tulee olla sellainen, että se edesauttaa
lapsen vahvistumista. Myös lapsen kohtaamiset lapsen omissa tapaamisissa ja yhteisissä
tapaamisissa vanhempien kanssa tulee rakentaa siten, että ne ovat lapselle turvallisia ja lasta
huomioivia.

11.2. LAPSIKESKEISYYS PROSESSIEN TASOLLA

Lapsi työprosessissa
Lastensuojelun sosiaalityössä prosessien tasolla lapsikeskeisyys tarkoittaa, että
lastensuojelun työprosessit ovat systemaattiset ja lapsen paikka ja asema työprosesseissa
on mietitty. Työskentelyn kuluessa työntekijät tietävät milloin ja missä tapaamisissa lapsen
tulee olla paikalla ja mikä lapsen paikka ja asema kussakin tapaamisessa on.

Lapsikeskeisyys työprosesseissa tarkoittaa sitä, että lapsen asia pysyy työn keskiössä koko
prosessin ajan.

Systemaattisuus prosesseissa takaa sen, että lapsi kohdataan, hänen kanssaan käydään
läpi tiettyjä asioita tietystä syystä ja nämä asiat ovat kerrottavissa niin lapselle kuin
vanhemmillekin. Systemaattisuus siis yksinkertaisesti auttaa purkamaan auki sitä, miksi lasta
tavataan, mitä asioita hänen kanssaan käydään läpi ja miten näitä asioita selvitetään.
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Yksistään työprosessien tasolla mietitty lapsen paikka ja läsnäolo eivät kuitenkaan riitä, jotta
lastensuojelun sosiaalityö olisi lapsikeskeistä. Lapsen fyysinen läsnäolo yhteisissä ja lapsen
omissa tapaamisissa ei vielä takaa lapsen kohtaamista. Lapsikeskeisyyden toteutumisen
kannalta olennaista on, että kukin lapsen oma ja yhteinen tapaaminen vanhempien kanssa
sekä vanhempien tapaaminen ovat sisällöllisesti mietittyjä. Työntekijät tietävät mitä asioita
lapsen ja vanhempien kanssa selvitetään ja miten.

Lapsi tavataan henkilökohtaisesti
Lapsikeskeisyys lastensuojelun sosiaalityössä tarkoittaa lapsen nostamista työskentelyn
subjektiksi ja lapsen huomioimista yksilönä. Prosessin tasolla tämä tarkoittaa, että
sosiaalityöntekijä tapaa kukin lastensuojelun asiakkaana oleva lapsen henkilökohtaisesti
lapsen omissa tapaamisissa tai vähintään yhteisessä tapaamisessa vanhempien kanssa.

Tilannearviovaiheessa lasta tavataan riittävän monta kertaa (yhdestä neljään kertaa), jotta
saadaan kuva lapsen kokemasta arjesta. Lasta tavataan aina vähintään kerran, vaikka
vanhempien seurassa. Lapsen omissa tapaamisissa lapsi kohdataan yksilönä, oman
itsensä, omien kokemusten ja tunteiden asiantuntijana.

Lapsen tapaamiseen on sopiva tila
Lapsikeskeisyys prosessien tasolla tarkoittaa sitä, että tapaamista varten on olemassa
lapselle sopiva tila. Lapsen kohtaaminen voi tapahtua lapsen tilanteen ja tarpeen mukaan
lapsen kodissa, sosiaalityöntekijän huoneessa, lastenhuoneessa, laitoksessa jne. Tilassa
merkityksellistä on mm., että se on lasta luokseen kutsuva, siellä on tilaa toimia, liikkua ja
leikkiä sekä mahdollisuus työskennellä muutoinkin kuin pöydän ääressä esimerkiksi lattialla.

Toimistohuoneen ja lastenhuoneen lisäksi lasta voi tavata kotona, koulussa, päiväkodissa,
laitoksessa yms. Tällöin on varmistuttava ainakin siitä, että tapaamispaikka on rauhallinen
eikä tapaamisen keskeytymisen vaaraa ole.

Vanhemmat tavataan lapseen keskittyen
Lapsikeskeisyys tarkoittaa aina myös vanhempien kanssa työskentelyä. Vanhempien omissa
tapaamisissa, tilannearvion aikana mielellään ainakin yhdessä tapaamisessa, keskitytään
lapseen, vanhempien näkemyksiin lapsestaan ja lapsen arjesta sekä vanhempien
kokemuksiin omasta vanhempana olosta.

11.3. LAPSIKESKEISYYS KOHTAAMISEN TASOLLA

Puhuminen lapsen kanssa
Lapsikeskeisessä lapsen kohtaamisessa tulee lapselle puhua lapselle ymmärrettävällä
kielellä. Työntekijän on hyvä käyttää termejä, joita lapsi varmasti ymmärtää. Vaikeaselkoisia
asioita tulee selvittää lapselle mahdollisimman selkeästi. Lapselle tulee puhua suoraan ja
rohkeasti vaikeistakin asioista. Työntekijä voi kysyä vaikeistakin asioista lapselta
mahdollisimman suoraan ja näin antaa lapselle mahdollisuuden puhua. Lasta ei kuitenkaan
saa pakottaa puhumaan.
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Lapsi saa valita haluaako hän puhua vai ilmaista itseään muilla tavoilla. Lapsella on oikeus
valita mistä itseen ja omaan elämään liittyvistä asioista hän puhuu tai ilmaisee itseään.
Sosiaalityöntekijän on lapsen tapaamisessa hyväksyttävä myös se, että lapsi ei välttämättä
puhu tai ei halua puhua. Lapselle tulee kertoa suoraan, että hänen ei ole tapaamisissa pakko
puhua.

Vaikka lapsi ei puhuisi, on tärkeää, että hän saa kuitenkin kokemuksen siitä, että häntä
halutaan kuulla. Tärkeää on myös, että lapselle ylipäätään puhutaan ja puhutaan asioista,
joista on ehkä perheessä vaiettu. Tämän kokemuksen pohjalta lapsi voi puhua
myöhemmässä vaiheessa työntekijöille tai kenties toisessa tilanteessa ja eri ihmisille.

Lapsi on tiedon tuottaja omasta elämästään
Lapsikeskeisyys kohtaamisen tasolla tarkoittaa lapsen näkemistä ja kohtaamista oman
arkensa, kokemustensa, tarpeidensa ja tunteidensa asiantuntijana. Lapsi on tilannearvion
yhteisissä ja lapsen omissa tapaamisissa tiedon tuottaja vain omasta itsestään ja omasta
elämästään ja kokemuksistaan. Lapsen ei ole tiedon tuottaja vanhemmistaan tai muista
perheen jäsenistä.

Kiinnostus kaikista lapsen kokemuksista
Lapsen tapaamisissa pyritään saamaan kuvan siitä, millaisena lapsi itse näkee ja kokee
oman elämänsä.

Kohtaamistilanteessa lapsi saattaa haluta puhua asioista, joita aikuiset eivät välttämättä pidä
tärkeinä tai asiaan liittyvinä. Lapselle on viestitettävä, että työntekijä on valmis kuulemaan
kaikenlaisia lapsen juttuja, kaikkea mitä lapsen arkeen kuuluu. Työntekijä voi menettää
tärkeitä tietoja tai vuorovaikutuksen kannalta tärkeitä elementtejä jos tyrmää lapsen itse
tuottamat aiheet. Lapsen aiheista keskustelun salliminen luo myös hyväksyvän ilmapiirin, eli
antaa lapselle tunteen siitä, että tässä tilanteessa voi puhua itselleen tärkeistä asioista.

Lapsen tunteet otetaan vastaan
Lapselle on viestitettävä, että sosiaalityöntekijä on valmis kuulemaan ja ottamaan vastaan
lapsen elämään liittyviä vaikeita asioita ja tunteita. Lapsen tulee tapaamisissa saada
kokemus, että hän voi ilmaista tunteitaan, että hän voi puhua, purkaa sekä käsitellä niitä. Jotta
lapsi kokee tapaamisen turvalliseksi ja tunteista puhumisen tai tunteiden ilmaisun
turvalliseksi, on työntekijän oltava valmis kestämään lapsen tunteet. Lapsen tulee tuntea ja
tietää, että häntä tapaava aikuinen pystyy ottamaan vastaan kauhistelematta tai murtumatta
kaiken lapsen kokeman ja kertoman.

Tunnetyö lapsen kanssa tarkoittaa, että lapsen tunnetta sanoitetaan yhdessä lapsen kanssa,
tunteesta kysytään lisää ja pohditaan, mikä lasta auttaa tunteen kanssa.

Tunteiden vastaanottaminen ja tunnetyön tekeminen lapsen kanssa on merkityksellistä, koska
siten lapselle voi tarjota pienimuotoisiakin korjaavia tunnekokemuksia.

Lapsella on oikeus valita tapa ilmaista itseään
Lapsella on kohtaamisessa oikeus valita tapa, jolla haluaa itseään ilmaista. Lapsi voi valita
haluaako hän puhua vai toimia tai tehdä molempia. Lapsella on oikeus valita
sosiaalityöntekijän esittelemistä välineistä ne, joita haluaa käyttää tai hän voi olla valitsematta
mitään niistä.



71

Lapsi saa kertoa ja antaa merkityksen valinnoilleen
Lapsen tapaamisessa lapsi saa itse kertoa omista valinnoista (esim. korttivalinnoista,
kartoista), työntekijän ei tule tehdä tulkintoja lapsen puolesta. Lapset yleensä kertovat
mielellään korteista ja siitä mitä kortin kuva kertoo hänelle. Joskus lapset eivät kuitenkaan
halua kertoa kortin kuvaamasta asiasta. Tällöin lapselle voi sanoa, ettei hänen tarvitse kertoa.
Korttien valinnassa merkityksellistä on, että lapsi miettii valintaansa ja valitsee sen perusteella
jotain. Asian miettiminen ja valinta voi olla merkityksellinen, vaikka työntekijä ei kuulisikaan
kortin valintaan liittyvää selitystä.

Tiedon välittäminen lapselle ja vanhemmille
Lapsikeskeisyys ja lapsen arvostaminen tarkoittaa sitä, että lapsella on oikeus tietää omaan
elämäänsä liittyvistä asioista. Tiedon välittäminen tarkoittaa myös lapsen kokemusten
sanoittamista lapsen kanssa.

Lapsi ei ensimmäiseen tapaamiseen tullessaan välttämättä osaa kertoa ilmoituksessa esille
tuoduista ongelmista etenkin, jos vanhemmat eivät ole lapsen kanssa puhuneet perheen
vaikeista asioista. Lapsen tapaamisen yhtenä tarkoituksena on sanoittaa yhdessä lapsen
kanssa sitä tietoa, mitä lapsella oman kokemuksen kautta perheen tilanteesta jo on, mutta
hänellä ei välttämättä ole sanoja tapahtumille.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävä yhdessä vanhempien kanssa on kertoa lapselle
miksi häntä tavataan ja mistä asioista lastensuojelun ilmoituksen tekijät, vanhemmat tai muut
aikuiset ovat huolissaan. Lapselle täytyy kertoa, että lapsi on lastensuojelun asiakas. Lapselle
ja vanhemmille pitää selittää, mitä lastensuojelun asiakkuus tarkoittaa ja mihin sillä pyritään
sekä välittää lapselle ja vanhemmille tietoa lastensuojelun auttamisen keinoista.

Lapsella on oikeus kuulla ja tietää omista lapsen oikeuksistaan. Näistä oikeuksista on hyvä
kertoa myös vanhemmille. Lapselle on hyvä kertoa siitä, mitä vanhempien tehtäviin suhteessa
lapseen kuuluu, mistä lapsi itse voi huolehtia ja mistä vanhempien tulisi huolehtia. Lapsen
oikeuksista voi kertoa lapsen tapaamisen yhteydessä, kun lapsi kertoo elämästään ja
kokemuksistaan. Sosiaalityöntekijä voi ottaa kantaa, jos lapsi selvästi esimerkiksi joutuu
laiminlyönnin kohteeksi tai huolehtii ikäisekseen liikaa itsestään tai muista perheen jäsenistä.
Lapselle voi kertoa, mitä velvollisuuksia vanhemmilla ja muilla aikuisilla suhteessa lapseen
on.

Lapselle läsnä oleminen
Lapsikeskeisyys lapsen kohtaamisen tasolla tarkoittaa sitä, että lapsen kohtaamisella on
pyrkimys tuottaa lapselle jotain hyvää ja omalta osaltaan eheyttää lasta.

Lapsen tapaamisten tulisi olla lapselle mahdollisimman hyviä ja miellyttäviä kokemuksia.
Tähän pyritään siitä huolimatta, että niissä käsitellään myös lapsen elämään liittyviä vaikeita
asioita. Kohtaamisten ei tulisi olla lapselle vaikeita, repiviä tai epämiellyttäviä.

Kohtaamisessa lapsen on saatava kokemuksen, että hänet otetaan huomioon ja häntä
kuunnellaan. Lapselle on viestitettävä, että hänellä on mahdollisuus puhua ja kertoa arjestaan,
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elämäntilanteestaan ja itsestään. Samalla lapsella on mahdollisuus hahmottaa itselleen omaa
elämäänsä.

Kohtaamisissa työntekijän on oltava lapselle läsnä ja viestitettävä sitä sekä verbaalisesti että
nonverbaalisesti. Työntekijän on välitettävä lapselle sanoin ja teoin, että on kiinnostunut
lapsesta ja lapsen kokemuksista. Lapsen kohtaamistilanteissa on keskityttävä lapsen kanssa
olemiseen ja vältettävä lapsen ja lapsen tilanteen arviointia. Arvioinnin aika on vasta
tapaamisten jälkeen.

Lapsen tapaamisissa tulisi lapsen arjen ja elämäntilanteen läpikäymisen lisäksi olla aina
jotain muutakin mukavaa tekemistä josta lapsi pitää. Tapaamiset olisi hyvä päättää johonkin
lapsen toivomaan mukavaan tekemiseen, leikkiin, peliin, syömiseen tai jutteluun.

Vanhempien tunteet ja kokemukset kuullaan
Keskittyminen lapseen, lapsen tunteisiin ja kokemuksiin herättää usein pintaan vanhemman
omat lapsuuskokemukset. Vanhempien omaan lapsuuteen liittyvät tunteet ja kokemukset
tulee ottaa vastaan ja puhua niistä vanhemman kanssa. Vanhempien omien
lapsuuskokemuksien kohtaaminen auttaa vanhempia kohtaamaan oman lapsensa
kokemukset tarpeineen.

11.4. LAPSIKESKEISEN TILANNEARVION HYÖTYJÄ JA KYSYMYKSIÄ

Pääsääntöisesti lapsilta ja vanhemmilta saatu palaute systemaattisesta lapsikeskeisestä
työtavasta on ollut hyvää. Lapset ja nuoret ovat tulleet omiin tapaamisiinsa erittäin hyvin.
Peruutuksia ja aikojen muutoksia tulee enemmän vanhempien ja lasten yhteisin
tapaamisaikoihin (alkutapaaminen ja yhteenvetotapaaminen) kuin lasten omiin tapaamisiin.
Vanhemmilta on saatu pääsääntöisesti hyvää palautetta siitä, että sosiaalityöntekijä tapaa
heidän lapsiaan.

Sosiaalityöntekijöiden omat kokemukset työtavasta ovat myös olleet innostavia ja
lapsikeskeiseen työhön uskoa valavia. Näistä kokemuksista huolimatta lapsikeskeinen
työtapa ja erityisesti lapsen tapaamiset ovat herättäneet lastensuojelun työntekijöissä erilaisia
kysymyksiä. Kysymysten esiin nouseminen on luonnollista ja tarpeellista kun on kyse
kehittämisestä ja työtapojen muuttamisesta. Kysymysten esittäminen ja niihin vastausten
miettiminen on olennainen osa kehittämis- ja muutostyötä. Kysymykset ovat luonteeltaan
sellaisia, että niitä on jokaisen lapsen kanssa työskentelevän jossain vaiheessa hyvä miettiä
ja pohtia myös omia vastauksia niihin.

Vastuu arjen muutoksista
Työntekijöiden kokemusten mukaan kysymys vastuusta on herännyt lasten tapaamisten
yhteydessä. Onko lapsen kuuleminen jo lupaus lapselle paremmasta arjesta? Entä jos
arjessa ei tapahdukaan mitään muutosta, kuka on vastuussa siitä sosiaalityöntekijä vai
vanhemmat? Entä jos vanhemmat eivät ota vakavasti lapsen kertomaa, eivätkä lähde
vastaamaan lapsen toiveisiin?
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Lapsen kohtaamisen myötä työntekijä kuulee lapsen omia kokemuksia ja pääsee lähelle
lapsen arkea ja hänen kokemiaan hyviä ja pahoja asioita. Tämä lisää työntekijän vastuun
tunnetta lapsen elämästä.

Vastuu lapsesta on vanhemmilla ja heillä on myös vastuu arjen muutoksesta, jossa
sosiaalityöntekijä voi olla vanhempien apuna, tukena ja kannustajana. Lastensuojelun
sosiaalityöntekijän vastuulla on tarkistaa ja arvioida onko lapsen elämässä tapahtunut sovittua
muutosta ja sen jälkeen työntekijällä on vastuu tehdä johtopäätökset lapsen tilanteesta ja
toimia niiden mukaisesti.

Tavoitteet lapsen arkeen haettavalle muutokselle on hyvä olla lapsen kokoisia, mielellään jopa
lapsen asettamia. Työskentely lapsen kanssa on jo muutosta lapsen arjessa.

Vanhemmat usein miten kuulevat ja suhtautuvat vakavasti lapsen toiveisiin, kun lapsi kertoo
niistä itse tai sosiaalityöntekijä välittää niitä vanhemmille. Oman lapsen suora toive on
harvoille vanhemmille sellainen asia, jonka he voivat ohittaa. Jotkut vanhemmat voivat
kuitenkin mitätöidä lastensa toiveet. Tällöin työtä vanhempien kanssa täytyy vain jatkaa ja
yrittää vielä välittää lapsen sanomaa heille.

Jatkotyöskentely tilannearvion jälkeen
Mitä lapselle tapahtuu tilannearvion jälkeen? Jääkö lapsi yksin elämään samaa arkea kuin
tähän saakka? Mitä tapahtuu sille tiedolle, mitä lapsi on ehkä hyvinkin avoimesti tuottanut?
Mitä työntekijä tiedolla tekee?

Mikäli asiakkuus jatkuu tilannearvion jälkeen, pidetään lapsen ja vanhempien kanssa
suunnitelmatapaaminen. Siinä sovitaan muutostyön tavoitteista ja keinoista sekä sovitaan
muutoksen tarkistusaika lähitulevaisuuteen esim. muutaman kuukauden päähän.
Sosiaalityöntekijän on hyvä kertoa tilannearvion päätteeksi, että lasta tavataan edelleen,
vaikka suunnitelmallinen muutostyö pääasiassa toteutettaisiinkin vanhempien kanssa.

Mikäli asiakkuus päättyy tilannearvioon, pyritään lapsen ja vanhempien kanssa tarvittaessa
sopimaan miten vanhemmat huomioivat lapsen esittämät toiveet.

Työntekijän neutraalius vs. aktiivisuus lapsen kokemaan pahaan
Työntekijät ovat miettineet, voivatko he olla lasten tapaamisissa aktiivisia ja ottaa kantaa
lapsen kokemiin asioihin tai lapsen tilanteeseen vai tuleeko työntekijän olla vain neutraali
kuulija ja kirjaaja. Jos työntekijät ovat aktiivisia kannanottajia, niin miten kantaa voi ottaa,
kuinka suoraan lapsen elämää voi lapsen ja vanhempien ohi normittaa?

Lapsen kertoessa kokemuksistaan ja työntekijän tunnistaessa tapahtumat lapselle pahaksi
tai vääriksi, on työntekijän luontevaa ottaa kantaa asiaan heti. Lapsi ei välttämättä itse
tunnista oman perheensä tai lähipiirinsä toimintatapoja oikeiksi tai vääriksi, koska on tottunut
elämään tietyllä tavalla. Työntekijä voi tällöin kertoa lapselle oikeasta ja sallitusta sekä
toisaalta väärästä ja kielletystä. Tämän voi mielellään tehdä ilman lapsen tai vanhempien
moralisointia tai tuomitsemista.

Menetelmien käyttö
Työntekijät ovat miettineet omia valmiuksia käyttää lapsen tapaamisissa erilaisia
menetelmiä. Menetelmien luonteva käyttö on tullut pikkuhiljaa, kokeilemisen myötä.
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Menetelmien käyttö ei ole itsetarkoitus vaan työntekijän on aina mietittävä mitä haluaa lapsen
kanssa selvittää ja valita menetelmä, joka sopii lapselle tämän asian selvittämiseen. Jokaisen
työntekijän ei tarvitsekaan tuntea kaikkia menetelmiä omikseen.

Lasten lojaalius vanhempia kohtaan
Joskus työntekijät miettivät, kielletäänkö lasta puhumaan perheen asioista. Aiheuttaako
lastensuojelunsosiaalityöntekijälle puhuminen lapselle vaikeita tilanteita? Joutuuko lapsi
perheen asioista puhumisensa vuoksi jälkikäteen hankaliin tilanteisiin? Usein ennakko-
oletuksena on, että lapset eivät tapaamisissa puhu, koska ovat lojaaleja vanhemmilleen.

Vanhempien suhtautumista ja myös lapsen tilannetta auttaa se, että lasta ei pyydetä
kertomaan perheen asioista, vaan lapsen omista kokemuksista ja asioista, jotka toki liittyvät
usein myös perheeseen. Omista asioistaan ja kokemuksistaan lapset usein puhuvat
mielellään. Lasta ei voi asettaa välittäjän, agentin asemaan kertomaan vanhempiensa asioita
työntekijälle. Lapsen lojaaliutta vanhempia kohtaan, lapsen halua tai haluttomuutta
puhumiseen on kunnioitettava. Lapsi puhuu omista asioistaankin sen verran kuin haluaa. Se,
että lapsi on lojaali vanhemmilleen ja lasta mahdollisesti on kielletty puhumasta, ei estä
lapsen tapaamisia tai rajaa käsiteltäviä teemoja tai muuttujia.

Mikäli työntekijälle herää pelko siitä, että lapselle voi tapahtua jotain ikävää siksi, että lapsi on
puhunut sosiaalityöntekijälle, on työntekijän puhuttava pelostaan suoraan lapselle ja
vanhemmille. Työntekijän on sovittava suullisesti ja tarvittaessa myös kirjallisesti, että lapselle
ei tapahdu mitään ikävää kotona kertomisen jälkeen. Lasta on vanhempien kuullen hyvä
kehua siitä, että lapsi on ollut rehellinen ja osannut kertoa vaikeista asioista. Tämä on viesti
samalla myös vanhemmille, että lapsen on hyvä puhua vaikeista asioista ja se on hieno taito.

Lapsen liiallinen vastuu
Tärkeä kysymys, johon lapsikeskeisestä työstä kertoessa melko usein törmää, on se
vastuutetaanko lasta liikaa perheen asioista.

Lapsen huomioiminen ja kuuleminen on eri asia kuin lapsen vastuuttaminen. Vastuuttamisen
pelon nimissä lasta ei tule ohittaa. Lapsi tulee kohdata, kuulla ja hänelle tulee kertoa, että
aikuiset lopulta päättävät lapsen asioista. Lapselle ja vanhemmille on hyvä kertoa, että lasta
halutaan kuulla ja tavata siksi, että aikuiset kuulisivat lapsen kokemuksia ja tarpeita sekä
tulisivat tietoisiksi niistä voidakseen toimia parhaalla mahdollisella tavalla lapsen hyväksi.

Hyötyjä
Kokemustemme mukaan systemaattinen ja lapsikeskeinen lastensuojelun sosiaalityön
tilannearvio hyödyttää lasta, vanhempia ja sosiaalityöntekijää. Kaikille koituvia hyötyjä ovat
systemaattisen mallin tuoma selkeys ja rajattu aika sekä lapsen kokemuksen tavoittaminen.
Lapsikeskeinen työ auttaa kaikkia osallisia keskittymään lastensuojelussa olennaiseen:
lapsen hyvinvointiin.

Tilannearvioon kuuluvat systemaattiset lapsen tapaamiset takaavat sen, että jokainen
lastensuojelun asiakaslapsi pääsee osalliseksi oman arjen ja elämäntilanteensa selvittelyyn
sekä vaikuttamaan päätöksentekoon vanhempien ja yhteistyökumppaneiden rinnalle.
Lapsella on oma sosiaalityöntekijä, joka tapaa lasta systemaattisen mallin mukaan.
Sosiaalityöntekijälleen lapsi voi ilmaista omia tarpeitaan ja kokemuksiaan, jolloin lapsi tulee
kuulluksi ja lapsen kokema arki tulee kohdatuksi. Samalla selviää lapsen vaikeudet, tarpeet,
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voimavarat ja vahvuudet. Lasten systemaattisten tapaamisten avulla varmistetaan, että
jokainen lastensuojelun lapsi saa tietoa tai sanoitusta perheensä tilanteesta (mm.
asiakkuuden syyn), lastensuojelun asiakkuudesta ja auttamisen keinoista sekä omista lapsen
oikeuksistaan.

Vanhemmat saavat tietoa oman lapsen tarpeista, arjesta ja lapsen omista näkemyksistä.
Vanhemmat saavat lapseen keskittyvää palvelua, joka auttaa pitämään tai kääntämään
katseen oman lapsen tarpeisiin ja hyvinvointiin. Vanhempien saadessa tietoa lapsensa
tarpeista he motivoituvat uudella tavalla lapsen kannalta riittävän hyvän vanhemmuuden
ylläpitämiseen tai saavuttamiseen. Työssä päästään keskittymään siihen, miten juuri tämän
lapsen tarpeisiin vastataan. Vanhemmat saavat myös selkeää tietoa lastensuojelun
työprosessista (mm. alkuvaiheen tilannearvion vaiheista ja aikataulusta).

Systemaattinen ja lapsikeskeinen työtapa helpottaa sosiaalityöntekijää vanhempien kanssa
työskennellessä, päätöksenteossa lapsen asiassa, jäsentämään lastensuojelutyön prosessia
ja varmistamaan lapsen tapaamiset ja osallisuuden työn eri vaiheissa. Systemaattisesti ja
lapsikeskeisesti työskennellen asiakkuusprosessi tulee jäsentyneemmäksi ja arviointityöhön
lapsen ja vanhempien kanssa tulee rauhaa ja malttia.

Sosiaalityöntekijän työ helpottuu myös siksi, että lapsikeskeinen työtapa asemoi
lastensuojelun sosiaalityöntekijän selkeämmin lapsen ja lapsen asioiden työntekijäksi.
Työntekijällä on asiakkuuden alusta saakka selkeä paikka lapsen puolella, lapsen asioiden
ajajana samalla vanhempia tukien.

Vain lapsen kanssa työskentelemällä sosiaalityöntekijä voi saada lapsen näkökulmaista
tietoa lapsen arjesta ja tarpeista sekä lapsen kokemuksia niistä. Lasten tapaamiset luovat
uudenlaisen lapsikeskeisen perustan vanhempien vanhemmuuden muutostyölle. Työskentelyn
lähtökohta muuttuu vanhempien ongelmista lapsen tarpeiden selvittämiseen ja
työstämiseen. Lapsen kohtaamisesta saadun viisauden avulla työntekijäpari pääsee
puhumaan vanhempien kanssa kyseessä olevan lapsen yksilöllisistä tarpeista ja
kokemuksista sekä motivoimaan vanhemmat vastaamaan lapsensa tarpeisiin.
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HELSINGIN KAUPUNKI
SOSIAALIVIRASTO
Vuosaaren sosiaalipalvelutoimisto
Kallahden lastensuojelu _____/ ____ 2003

LIITE 1

Hei _________________________________!

Olemme saaneet perhettänne koskevan lastensuojeluilmoituksen. Ilmoituksen sisältö jne.

Kallahden lastensuojelussa työskentelemme siten, että selvitämme meille tulleet lastensuojeluilmoitukset
tapaamalla vanhempia ja lapsia, yhdessä ja erikseen. Kutsumme teidät kaikki, nimet, yhteiseen
alkutapaamiseen. Tapaamisissa keskustelemme, miksi olemme kutsuneet teidät tänne toimistolle ja
suunnittelemme yhdessä, miten jatkamme. Keskustelun perusteella sovimme siis, jatkammeko yhteistyötä
perheenne kanssa.

Mikäli on tarpeen, sovimme alkutapaamisessa lapsen nimi ja vanhempien omat tapaamiset erikseen. Haluamme
tavata lapsen nimi, koska haluamme tietää, mitä hänen arkeensa kuuluu ja mitä hän ajattelee omasta
elämästään. Lapsen tapaamisissa meillä on käytössämme erilaisia menetelmiä, kuten pelejä, leikkejä ja
kortteja.

Lasten ja vanhempien omien tapaamisten jälkeen näemme vielä yhteisessä yhteenvetotapaamisessa, jossa
käymme läpi tekemämme kirjallisen yhteenvedon. Yhteenveto on kirjoitettu toteutettujen tapaamisten pohjalta
ja sen tarkoituksena on nostaa esille arjen asioita lapsen näkökulmasta. Yhteenvetotapaamisessa sovimme vielä
mahdollisesta jatkotyöskentelystä.

Nähdään siis alkutapaamisessa _____ / _____ 2003 klo _____ Vuosaaren sosiaalipalvelutoimistossa huoneessa

______.

TERVETULOA!

Terveisin,

__________________________________     ja ________________________________
lastensuojelun sosiaalityöntekijä lastensuojelun sosiaalityöntekijä
P. 310



LIITE 2

HELSINGIN KAUPUNKI
SOSIAALIVIRASTO
Vuosaaren sosiaalipalvelutoimisto
Iiluodontie 17 A (6.krs)
p. 310 62 800

Hei _________________________________!

Laitoimme vanhemmillesi kirjeen, jossa kutsuimme sinut ja heidät tänne Vuosaaren
sosiaalipalvelutoimistoon. Halusimme laittaa sinullekin oman kutsun.

Kallahden lastensuojelussa työskentelemme siten, että kutsumme ensin tänne koko perheen:
siis sinut ja vanhempasi. Silloin esittäydymme ja kerromme, keitä me olemme ja haluamme
myös tietää, kuka sinä olet. Tätä tapaamista kutsumme alkutapaamiseksi. Juttelemme myös
siitä, miksi olemme kutsuneet sinut ja vanhempasi tänne toimistolle ja suunnittelemme
yhdessä, miten jatkamme.

Alkutapaamisessa ehdotamme yleensä, että tapaisimme sinua ja vanhempiasi erikseen.
Haluamme tietää, mitä sinulle kuuluu ja mitä ajattelet omista asioistasi. Juttelemme
elämästäsi ja siihen liittyvistä tavallisista asioista, kuten kodista, päiväkodista/koulusta,
vapaa-ajasta ja tunteista. Tapaamisissa meillä on käytössä erilaisia leluja, tehtäviä ja pelejä.
Mietimme sinun kanssasi yhdessä, mitä haluaisit mieluiten tehdä.

Kun olemme tavanneet sinua ja vanhempiasi, tapaamme vielä yhdessä
yhteenvetotapaamisessa. Siellä käymme läpi kirjoittamamme kirjallisen yhteenvedon sinun
tapaamisistasi. Mietimme myös yhdessä, mitä mahdollista apua voisimme antaa perheellesi ja
suunnittelemme, tapaammeko vielä jatkossa.

Nähdään siis alkutapaamisessa _____ / _____ 2003 klo _____ Vuosaaren
sosiaalipalvelutoimistossa huoneessa ______.

Odotamme kovasti sinun tapaamistasi!

Terveisin,

________________________________     ja ______________________________
lastensuojelun sosiaalityöntekijä lastensuojelun sosiaalityöntekijä
p. 310 ___________



HELSINGIN KAUPUNKI
KAAKKOINEN SOSIAALIKESKUS
Laajasalon sosiaalipalvelutoimisto

09.02.04

Käyntisoite Postiosoite Puhelin Telefax

Koulutanhua 2A PL 7520 310 5611 310 56301
00840 Helsinki 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

LIITE 2

Hei _________________ !

Kutsumme sinut ja vanhempasi tapaamiseen Laajasalon sosiaalipalvelutoimistoon. Olemme lähettäneet teille
jokaiselle omat kutsut.

Meillä täällä Laajasalon sosiaalipalvelutoimistossa on sellainen tapa työskennellä, että kutsumme tänne ensin
koko perheen, siis sinut ja sinun vanhempasi. Silloin esittäydymme ja kerromme, keitä me olemme ja haluamme
tietää myös, kuka sinä olet. Tätä ensimmäistä tapaamista sanomme alkutapaamiseksi. Silloin juttelemme vielä
yhdessä, miksi olemme kutsuneet sinut ja perheesi tänne toimistolle ja suunnittelemme yhdessä, miten
jatkamme.

Yleensä toimimme niin, että alkutapaamisen jälkeen sovimme, että tapaamme lapsia erikseen ja
vanhemmallekin on oma tapaamisaika. Haluamme näet tietää, mitä sinulle kuuluu ja mitä itse ajattelet omista
asioistasi. Juttelemme yhdessä sinun arjestasi; kuten kotiin, päiväkotiin/kouluun ja vapaa-aikaasi liittyvistä
asioista. Me haluaisimme kuulla, miten sinun tavallinen päiväsi sujuu ja ketkä ovat sinulle tärkeitä ihmisiä.

Tapaamme sinua täällä toimistollamme. Meillä  on erilaisia leluja ja pelejä ja voimme sitten yhdessä miettiä,
mitä haluaisit mieluiten tehdä. Meillä on myös erilaisia tehtäviä ja kortteja, joita teemme yhdessä.

Lopuksi tapaamme vielä yhdessä -  sinä, vanhempasi ja me työntekijät. Sitä tapaamista kutsumme
yhteenvetotapaamiseksi. Siihen tapaamiseen olemme kirjoittaneet kirjallisen yhteenvedon perheenne
tapaamisista. Silloin mietimme, mitä mahdollista apua voimme antaa perheellesi ja suunnittelemme,
tapaammeko vielä jatkossakin.

Voit kysellä meiltä lisää, kun tapaamme.

Terveisin
______________________          ja  __________________________
sosiaalityöntekijä        sosiaalityöntekijä/perhetyöntekijä



Lastensuojelun sosiaalityöntekijät:

       Pia Gripenberg        p .  310 61949
       Aija Kinnunen                              p.  310 62299
       Pihla Salemaa             p.  310 61714
      Terttu Somero-Torniainen    p.  310 62864

johtava sosiaalityöntekijä:

         Juha Jokinen             p. 310 62871

LIITE 3

                   Kallahden alueella
                           vuosi  2004



LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TARJOAMAT
PALVELUT JA TUKI:

- neuvonta, ohjaus, keskustelu- ja kriisiapu,  alkuvaiheen
tilannearvio ja suunnitelmallinen sosiaalityö sekä sen
arviointi

LASTENSUOJELUN TILANNEARVIO  KALLAHDEN ALUEELLA :

       Miksi ?

- lastensuojelun tarpeen arvioiminen ja huolen
kartoittaminen lapsen näkökulmasta

- tavoitteena lapsen toiveiden, mielipiteiden ja tarpeiden
tekeminen näkyväksi lapsen ympärillä oleville aikuisille

- helpottaa lapselle ja perheelle sopivien  tukitoimien
löytymistä

       Miten ?

- yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa

- tilannearvio aloitetaan yhteisellä alkutapaamisella ja
etukäteen suunnitellaan kuinka kauan arvion tekeminen
kestää

- lapsen ja sosiaalityöntekijöiden tapaamiset n. kolme kertaa
sekä sosiaalityöntekijöiden ja vanhempien tapaamiset
ainakin kerran

- lapsen kanssa käydään läpi lapsen arkeen ja
elämään liittyviä teemoja:  koti, koulu/ päiväkoti,
vapaa-aika, minäkuva ja tunteet

- lapsen arjen selvittäminen lapsen kanssa
keskustellen, leikkien, erilaisia tehtäviä tehden

- tilannearvion yhteenveto tehdään kirjallisesti ja
suunnitellaan sekä osoitetaan lapselle. Se käydään
yhdessä läpi lapsen ja vanhempien kanssa
yhteenvetotapaamisessa

- tilannearvion jälkeen sovitaan yhdessä
jatkotyöskentelystä

MISSÄ ?

- Vuosaaren sosiaalipalvelutoimistossa,  Palvelukeskus
Albatrossissa (6.kerros), Iiluodontie 17 A

- tapaamiset myös lapsen kotona, laitoksissa tai
muualla perheen kanssa sovitussa paikassa



Laajasalon sosiaalipalvelutoimisto

Käyntiosoite: Koulutanhua 2A, 2.kerros
00840 Helsinki

Postiosoite: PL 7520, 00099 Helsingin kaupunki

LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄT

Kaisa Utriainen p. 310 56312/ huone 265
Leila Koivuniemi p. 310 56311/ huone 264
Niina Pietilä p. 310 56313/ huone 263

LASTENSUOJELUN PERHETYÖNTEKIJÄT

Kaisa-Mari Vesamäki
Pirjo Marjamaa-Storm

LIITE 3

Laajasalon
sosiaalipalvelu-

toimisto



LASTENSUOJELU

Tavoitteena on lapsen hyvinvointi.

Palvelua ja tukea, jota tarjoamme:

• sosiaalityöntekijän neuvonta, ohjaus, keskustelu- ja
kriisiapu sekä tilannearviointi

• avohuollon tukitoimet: tukihenkilö tai –perhe lapselle,
perhetyö, taloudellinen tuki, ryhmät, tukiasunnot ja
laitoshoito tukitoimenpiteenä

• huostaanotto ja sijaishuollon palvelut silloin, jos
perheen elämäntilanteen vuoksi lapselle ei voida turvata
hänen tarpeitaan vastaavia kasvuolosuhteita kotona

LASTENSUOJELUN TILANNEARVIOINTI Laajasalon
sosiaalipalvelutoimistossa

MIKSI?
• Kuullaan lapsen omia kokemuksia, mielipiteitä, tarpeita

ja toiveita.
• Kuullaan vanhempien ajatuksia lapsesta ja lapsen arjesta

sekä omasta vanhempana olemisestaan.
• Arvioidaan lapsen tilannetta, hyvinvointia ja kokemuksia

sekä lapsen tarvetta lastensuojelun sosiaalityölle.

MITEN?
• Arviointi tehdään yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa

kanssa.
• Arviointi tehdään parityönä. Lapsen oman

sosiaalityöntekijän parina on toinen sosiaalityöntekijä
tai lastensuojelun perhetyöntekijä.

• Alkutapaamiseen kutsutaan lapsi ja vanhemmat.
Tapaamisen tarkoituksena on sopia työskentelystä ja
aikataulusta.

• Lasta/nuorta tavataan 1-3 kertaa.
• Vanhempia tavataan tarpeen mukaan, vähintään kerran.
• Lapsen arkea selvitetään yhdessä lapsen kanssa

keskustellen, leikkien tai muulla tavoin toimien.
• Lapsen kanssa käydään läpi lapsen arkeen ja elämään

liittyviä teemoja (esimerkiksi koti, koulu/päiväkoti,
vapaa-aika, tärkeät ihmiset ja lapsen minäkuva).

• Lapsen ja vanhempien tapaamisista kirjoitetaan
yhteenveto, joka käydään läpi lapsen ja vanhempien kanssa
yhteisessä yhteenvetotapaamisessa. Tapaamisessa
sovitaan mahdollisesta jatkotyöskentelystä.

MISSÄ?
• Laajasalon sosiaalipalvelutoimistossa sosiaalityöntekijän

huoneessa
• Lapsen kotona, laitoksessa tai muualla yhdessä perheen

kanssa sovitussa paikassa



LIITE 4 LASTENSUOJELUN
TILANNEARVIO

ALKUTAPAAMINEN
Lapsi ja vanhemmat

VANHEMPIEN
TAPAAMINEN

LAPSEN
TAPAAMINEN

KIRJALLINEN
YHTEENVETO

YHTEENVETOTAPAAMINEN
Lapsi ja vanhemmat

Hei, hei! Asiakkuus
jatkuu



LIITE 5

Heikki Waris –instituutti 1 (7)
Kohtaavaa lastensuojelua                                            22.1.2004

LASTENSUOJELUN ALKUVAIHEEN TILANNEARVIO
LAPSEN ARJEN JA ELÄMÄNTILANTEEN SELVITTÄMISEN
TEEMAT, MUUTTUJAT JA MENETELMÄT LAPSEN KANSSA

1. KOTI JA LÄHEISET

q PERHE

q ARKI KOTONA SEKÄ
SUHTEET VANHEMPIIN JA
SISARUKSIIN

Perhekartta
- ketkä kuuluvat lapsen perheeseen
- vanhemmat ja muut aikuiset, sisarukset ja

muut lapset
- miten lapsi kokee suhteet perheensä jäseniin
- miten lapsi kokee vanhempiensa välisen

suhteen
- kartan voi pienen lapsen kanssa tehdä Nalle-

tai voimaeläin korteilla

Magneetit, pikkueläimet tai muut symbolit
- ketä lapsen perheeseen kuuluu ja millä

etäisyydellä he ovat suhteessa lapseen

Kotiasteikko
- nykytilanne, mitä kotiin kuuluu nyt: mikä

kotona on kivaa, mikä kurjaa, mikä sujuu, mikä
ei

- mennyt: onko ollut paremmin tai huonommin,
mikä, milloin

- tuleva ja siihen liittyvät toiveet
- asteikko toisen vanhemman luona olosta (jos

lapsi tapaa toista vanhempaa muualla kuin
kotona)

OH- tai Nalle-kortit
- mikä kortti kuvaa sitä, kun äiti/isä on kiva ja

kurja
- mikä kotona on kivaa, mikä kurjaa

Kuvatarinat
-   lapsi saa kertoa, mitä kuvassa hänen mielestään
tapahtuu, mitä kuvan lapsi sanoo ja ajattelee ja
miltä kuvan lapsesta tuntuu

TEEMA JA MUUTTUJAT MENETELMÄT
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q LÄHEISET JA TÄRKEÄT
IHMISET

q PERUSHOIVA JA
HUOLENPITO

Läheiskartta
- Lapsen nimi kirjoitetaan paperin keskelle tai

annetaan lapsen valita eläintarroista joku
kuvaamaan itseään ja tarra laitetaan kartan
keskelle

- lapsi tai työntekijä merkitsee (kirjoittaa nimet,
piirtää tai laittaa tarroja) lapsen ympärille
lapselle läheisiä tai tärkeitä ihmisiä

- perheenjäseniä, ystäviä, tuttuja, sukulaisia,
eläimiä, eläviä tai kuolleita

- läheiset ihmiset lähelle itseä ja vähemmän
läheiset etäämmälle

- kartan valmistuttua lapselta kysytään, kenelle
hän näistä kertoo kivat asiat ja kenelle kertoo
ikävät asiat

Sukupuu
- lapsen kanssa voi tehdä sukupuun esim.

piirtämällä paperille puu ja liimaamalla
sijoitetaan puuhun lehtiä, joissa on sukulaisten
nimiä

Päivän kello ja kuvat
- lapsen kanssa käydään läpi: aamu, päivä, ilta ja

yö
- lapsen kokemus huolenpidosta sekä rajat ja

niiden rikkomiset (aamutoimet, ruokailut,
kotiintuloajat, nukkumaanmeno, pesut,
siivoukset, pyykinpesu, viikkorahat, alkoholi,
tupakka jne.)

- vanhempien ja muiden aikuisten kanssa vietetty
aika

- ystävien tai kavereiden kanssa vietetty aika
- tekemiset, mitä lapsi/nuori päivän aikana tekee

Läheisyysasteikko
- asteikko 0-10, 0 tarkoittaa että en saa sellaista

läheisyyttä, joka tuntuu hyvältä ja 10 tarkoittaa,
että saan juuri sellaista läheisyyttä, josta pidän

- saako läheisyyttä
- kaipaako sitä
- mistä/keltä saa
- millaista fyysistä läheisyyttä
- mistä läheisyydestä pidät
- onko joku joskus tullut liian lähelle
- oletko joskus satuttanut jotakuta
- Onko joku tullut ikävällä tavalla lähelle tai

satuttanut sinua
- Oletko joutunut kokemaan sellaista läheisyyttä,

mikä ei tunnu hyvältä
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2. PÄIVÄKOTI TAI KOULU

q PÄIVÄKODISSA TAI
KOULUSSA OLO

q PERUSTIEDOT

q OPPIAINEET

q KAVERIT

q OPETTAJAT/AIKUISET

q KIUSAAMISET

q LÄKSYT

q LINTSAUS

Asteikko
- Missä koulussa olet? Millä luokalla? Kuka on

opettajasi?
- nykyhetki (mitä päiväkotiin/kouluun kuuluu nyt)
- menneisyys
- tuleva ja siihen liittyvät toiveet
- Miten päiväkodissa/koulussa menee

- Oppiaineissa
- opettajien kanssa
- kavereiden kanssa (onko kavereita)
- kiusaamiset (kiusaatko, kiusataanko sinua)
- välitunnit ja tunnit
- läksyt
- lintsaus
- (koulu)ruokailu

OH- ja Nalle-kortit
- Mikä päiväkodissa/koulussa on kivaa, mikä

kurjaa

Vahvuuskortit, OH- ja Nalle-kortit
- Millainen olet oppilaana? Mitä vanhempasi tai

opettajasi ajattelevat sinusta oppilaana?
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3. VAPAA-AIKA JA KAVERIT

q VAPAA-AJAN VIETTO

q KAVERIT

q PÄIHTEET

Asteikko
- Nykyhetki (mihin olet tyytyväinen, mihin

tyytymätön)
- mennyt
- tuleva ja siihen liittyvät toiveet

Vapaa-ajan kello: mitä teet vapaa-ajallasi, kenen
kanssa ja missä?
- Miten vietät vapaa-aikaasi ja missä?
- Harrastatko jotain?
- Keiden kanssa vietät aikaasi ja kenen kanssa

olet mieluiten, ketkä ovat sinulle läheisiä
ystäviä? (kaverikartta voidaan tehdä tässä
vaiheessa)

- Seurustelu ja toisen fyysinen läheisyys, seksi
- Arki ja viikonloput
- Raha-asiat
- Tupakan poltto ja päihteet
- Oletko tehnyt jotain kiellettyä tai hurjaa?

Viikonloppukello: Mitä teet viikonloppuisin,
kenen kanssa ja missä?

OH-kortit
- Mikä vapaa-ajassa on kivaa, mikä kurjaa?

Lukujärjestys
- Mitä olet tehnyt viikon ajan

Kaverikartta
- Lapsi/nuori tekee kartan itsensä ympärille

ystävistään, kavereistaan
- kavereiden/ystävien väliset suhteet

Päihdejana
- päihdekokemusten läpikäyminen, käyttöhistoria
- tupakoitko, oletko kokeillut
- oletko kokeillut alkoholia, lääkkeitä tai

huumeita: mitä, koska, keneltä saat
- onko sinulle tapahtunut humalassa mitään

ikävää
- miten suhtaudut päihteisiin

Päihdekysymykset
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q FYYSINEN JA
EMOTIONAALINEN
LÄHEISYYS

Läheisyysasteikko
- asteikko 0-10, 0 tarkoittaa että en saa sellaista

läheisyyttä, joka tuntuu hyvältä ja 10 tarkoittaa,
että saan juuri sellaista läheisyyttä, josta pidän

- saako läheisyyttä
- kaipaako sitä
- mistä/keltä saa
- millaista fyysistä läheisyyttä
- mistä läheisyydestä pidät
- onko joku joskus tullut liian lähelle
- oletko joskus satuttanut jotakuta
- Onko joku tullut ikävällä tavalla lähelle tai

satuttanut sinua
- Oletko joutunut kokemaan sellaista läheisyyttä,

mikä ei tunnu hyvältä
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4. MINÄ JA MUN ELÄMÄ

q MERKITTÄVÄT
TAPAHTUMAT ELÄMÄSSÄ

q MINÄKUVA

q TERVEYS

Elämänjana
- mitä merkittäviä tapahtumia elämässäsi on ollut
- miten elämänviiva jatkuu
- mitä haluat, että sinulle tapahtuu

Vuodenaikaympyrä
- mitä merkittäviä tapahtumia tai muutoksia

lapsen elämässä on ollut menneenä keväänä,
kesänä, syksynä ja talvena?

- tulevan vuoden toiveiden ja tapahtumien
hahmottaminen

OH-kortit
- kerro omaan elämääsi liittyvä tarina (esim. 3
korttia)

Vahvuus- ja voimaeläinkortit
- valitse kortteja, jotka kuvaavat sitä, millainen

olet
- ja millainen et ole
- mitä kortteja äitisi ja isäsi valitsisivat
- mitä kortteja esim. opettaja valitsisi

Adjektiivivalinnat
- valitse adjektiiveja, jotka kuvaavat sinua
- millaisena muut (äiti, isä, opettaja, kaverit)

sinua pitävät

OH-kortit
- missä olet hyvä
- mihin olet itsessäsi tyytyväinen
- mitä haluaisit itsessäsi kehittää
- kuinka tyytyväinen olet itseesi ja elämääsi

tyttönä/poikana, koululaisena, ulkoiseen ja
sisäiseen minään (itsetyytyväisyysasteikko)

Terveys ja hyväolo -asteikko
- Kuinka terve tai sairas koet olevasi asteikolla 0-

10?
- Oletko koskaan kipeä? Jos olet kipeä, millaisia

oireita sinulla on?
- Sairaudet, allergiat
- Virkeys ja väsymys, lepo ja uni
- Syöminen
- Liikkuminen
- Huolehditko itse terveydestäsi vai joku muu?
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q LAPSEN MAAILMA

5. TUNTEET

q TULOTUNNELMAT

q TAPAHTUMIIN LIITTYVÄT
TUNTEET

q TUTUT JA VIERAAT
TUNTEET

q TUNTEIDEN PURKAMINEN

Leikki
- Leikitään sitä, mitä lapsi haluaa

Elämän tärkeät asiat –kortit
- pyydetään lasta valitsemaan kortteja, jotka

kuvaavat hänelle elämässä tärkeitä asioita
- pyydetään lasta valitsemaan kortteja, jotka

kuvaavat asioita, joita lapsi haluaisi elämäänsä
enemmän

- lasta pyydetään valitsemaan yksi kortti, joka
kuvaa sitä, mikä juuri tänään on lapselle tärkeä
asia

- käydään lapsen kanssa läpi valitut kortit

Sääkartta
- Millä mielellä lapsi tulee tapaamiseen:

aurinkoinen, puolipilvinen, pilvinen, sateinen tai
ukkosmieli

- Kysytään lapselta joka tapaamisella

Värikortit
- valitse kortti, joka kertoo olostasi nyt

Tunnepantomiimikortit, OH-kortit ja
Nalle-kortit
- Lapsen elämän tapahtumiin liittyvät tunteet
- Itselle tutut ja vieraat tunteet
- Perustunteet: ilo, onni, suru, viha/kiukku,

syyllisyys, häpeä, pelko. Mikä saa sinut iloiseksi,
surulliseksi vihaiseksi jne. Mikä auttaa sinua
tässä tunteessa?

Tunneruudut
- jonkin tietyn tunteen tarkempi läpikäyminen:

minkä värinen, minkä näköinen, missä tuntuu ja
miten näkyy

Kuvavalinta
- mikä on oma tapani purkaa tunteita

OH-kortit
- valitse kuva tavastasi purkaa tunteitasi (viha,

ilo, suru, pelko, pettymys)
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Lastensuojelun tilannearvio
Adjektiivalintatehtävä

MITÄ AJATTELEN ITSESTÄNI?
Rengasta ne sanat, jotka mielestäsi kuvaavat sinua.

VIISAS RÄJÄHTÄVÄ LEIKKISÄ YSTÄVÄLLINEN

TARKKA ILOINEN MÄÄRÄILEVÄ AHNE

HASSU TYYTYVÄINEN HUOLIMATON

VALEHTELIJA EPÄVARMA KILTTI HAUSKA

REILU VASTUUNTUNTOINEN SURULLINEN

PAHA KÄRSIVÄLLINEN VAKAVA RAUHALLINEN

ÄLYKÄS PELOKAS VILKAS UJO

JÄNNITTYNYT ILKEÄ RENTO RUMA

YLPEÄ MIELLYTTÄVÄ YKSINÄINEN

KÄTEVÄ VIHAINEN TOIMELIAS INHOTTAVA

LAIHA PINNALLINEN POHDISKELEVA

KOVA HILJAINEN HYVÄ PUHELIAS

FILOSOFINEN OUTO LIHAVA TYHMÄ

Kirjoita asioita, joista pidät itsessäsi tai joissa olet hyvä

________________________________________________________________________
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 Mitä ajattelen päihteistä?

Minusta tupakka_______________________________________________________________________

Olen / En ole kokeillut tupakan polttoa, koska _______________________________________________

___________________________________________________________________________________

Minusta alkoholi ______________________________________________________________________

Olen / En ole kokeillut alkoholia, koska ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Meillä kotona _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Minusta huumeet ______________________________________________________________________

Haluaisin, että_________________________________________________________________________
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Lastensuojelun tilannearvio
VANHEMPIEN TAPAAMISTEN
Teemat, muuttujat ja menetelmät

TEEMA JA MUUTTUJAT MENETELMÄT

1. LAPSI

q MITÄ LAPSELLE KUULUU

q MILLAISENA VANHEMMAT
NÄKEVÄT LAPSEN

q LAPSEN MENNEISYYS
 

- huoli- tai toiveikkuusasteikko (liittyen kotiin,
kouluun, päiväkotiin, vapaa-aikaan)

- Mistä vanhempi on huolissaan?
- Mikä sujuu

- adjektiivivalinnat
- Missä lapsi on hyvä?
- Tunnepantomiimikortit
- Persona-kortit
- Vahvuuskortit

- elämänjana (voi tarpeen mukaan käyttää
jäsentämään kuvaa lapsen menneisyydestä)

2. LAPSEN ARKI JA TARPEET

q LAPSEN ARKI

q LAPSEN TARPEET

- päivän kello
- lapsen verkosto
- asteikot halutuista teemoista (koti, koulu,

päiväkoti, vapaa-aika)
- Miten lastensuojeluun tulon syy näkyy lapsen

arjessa?
- Väittämäkortit

- avoin kysymys
- tarvevalinnat

3. VANHEMMUUS

q OMA VANHEMPANA OLO

q TUNTEET JA ARKI VANHEMPANA

- asteikko
- roolikartta
- voimavarat, vahvuudet ja vanhemmuuden

kehittämiskohdat
- Tunnepantomiimikortit:  Mitä tunteita lapsi

herättää? Mitä tunteita vanhempana olo
herättää?

- Kasvatus- ja vuorovaikutustilanteisiin liittyvät
tunteet
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Lastensuojelun tilannearvio
LAPSEN TARPEIDEN LÄPIKÄYMINEN VANHEMPIEN TAPAAMISESSA

1. Lapsen nimi Päivä
 
2. Vanhempi, jonka kanssa asiaa käsitelty Työntekijät

3. Kerro millaisia tarpeita olet huomannut lapsellasi olevan?

4. Ympyröi tarvelistasta tarpeet, joita lapsellasi mielestäsi on?

Ilo Lohdutus Rakkaus

Hellyys Kannustus Kieltäminen

Oma tila Apua tunteiden nimeämiseen Apua tunteiden ilmaisuun

Turva Hyväksytyksi tuleminen Puhuminen

Kuuntelu Aikuisen aika Yhdessä tekeminen

Läheisyys Nälän ja janon tyydyttämisen tarve

Nähdyksi tuleminen Itsestä pitäminen Huomio

Huolettomuus  Uni Suojelu

Pysäyttäminen Hoiva Ystävien tarve

Ihmisiin liittymisen tarve Elämysten tarve
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Heikki Waris -instituutti
Kohtaavaa lastensuojelua
Tiina Muukkonen
Hanna Tulensalo 22.1.04

LASTENSUOJELUN TILANNEARVIO
YHTEENVEDON MALLI

(nimi) sosiaalipalvelutoimisto
Käyntiosoite
Postinumero

VILLE VALLATTOMAN (sosiaaliturvatunnus)
TAPAAMISTEN YHTEENVETO 12.8.2003

Yhteenvedon alkuun kirjataan lastensuojeluun tulon syy, lapsen tai vanhempien tilanteesta
oleellisin, esimerkiksi: Ville tuli lastensuojelun asiakkaaksi naapurista tulleen ilmoituksen
vuoksi. Ilmoituksessa kerrottiin Villen vanhempien alkoholinkäytöstä ja riidoista sekä siitä,
että Ville olisi usein yksin iltoja kotona.

Lastensuojeluilmoitusta ja Villen arkea- ja elämäntilannetta olemme selvittäneet
tapaamalla Villeä ja vanhempia yhdessä ja erikseen. Tämän yhteenvedon ovat laatineet
Villeä ja hänen vanhempiaan tavanneet lastensuojelun sosiaalityöntekijät Tiina
Muukkonen ja Hanna Tulensalo. Villeä ja vanhempia olemme tavanneet yhdessä
alkutapaamisessa (päivämäärä).

Olemme tavanneet Villeä 2 kertaa (päivämäärät) lasten huoneessa ja kerran (päivämäärä)
kotona. Villen kanssa kävimme läpi koti-, koulu-, vapaa-aika-, läheisasioita ja tunteita
asteikkoja, kortteja, karttoja ja päivän kelloa apuna käyttäen.

Vanhempia olemme tavanneet  2 kertaa (päivämäärät), jolloin kävimme läpi Villen asioita
sekä äidin ja isän vanhemmuutta päivän kelloa, karttoja, asteikkoja, elämänjanaa ja
adjektiivivalintoja apuna käyttäen.

1. ASIOITA, JOISTA HALUAMME VILLEÄ KEHUA
Esimerkiksi:
Ville tuli sovitusti tapaamisiin.
Villellä on taito puhua ja ilmaista kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tunteitaan.
Ville osasi ja uskalsi tapaamisissa hienosti kertoa asioistaan ja ajatuksistaan.
Ville on ajatellut paljon perheensä asioita ja osaa sanoa, mikä häntä perheen tilanteessa
harmittaa.
Ville hoitaa koulunsa todella hienosti.

2. ASIOITA, JOISTA HALUAMME VILLEN ÄITIÄ JA ISÄÄ KEHUA
Esimerkiksi:
Äiti ja isä ovat kannustaneet Villeä kertomaan asioista rehellisesti.
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Äiti ja isä ovat yhteistyöhaluisia ja –kykyisiä ja haluavat Villen parasta. Uskomme, että Ville
hyötyy tästä äidin ja isän antamasta mallista.
Vanhemmat huolehtivat usein miten Villen perushoivasta, kuten ruuasta ja puhtaudesta.

3. ASIOITA, JOITA VILLE ILMAISI ELÄMÄSTÄÄN
Esimerkkejä otsikoista ja sisällöistä:

Koti- ja läheisasiat
Ville antoi kotona ololle asteikolla 0-10 numeron 7. Villestä kotona mukavaa on se, kun äiti
ei ole enää niin usein vihainen ja katsoo joskus Villen kanssa telkkaria. Mukavaa Villestä in
myös se, kun saa olla omissa oloissaan omassa huoneessa. Kurjaa kotona on Villen
mielestä se, kun vanhemmat riitelevät. Riidat ovat Villen mielestä pelottavia ja ne
itkettävät. Joskus Ville menee vanhempien riitojen väliin ja yrittää saada riidan loppumaan.
Kurjaa kotona on myös, kun vanhemmat ”juovat aikuisten juomia”. Silloin vanhemmat
”käyttäytyvät kummallisesti” ja saattavat jättää Villen illalla yksin kotiin. Ville toivoi, että
vanhemmat ”eivät joisi enää ikinä”.

Läheiskarttaan Ville piirsi äidin, isän, Jaanan, Jessen, Villen sekä Vikke-kissan. Kivoista
asioista Ville kertoo äidille, kurjista asioista ei kenellekään.

Päivärytmi
Ville herää aamuisin joko omaan herätyskelloon tai äiti herättää. Aamutoimista Ville
huolehtii suurelta osin itse: peseytyy, pukee ja syö aamupalaa. Joka aamu  lapsi ei
kuitenkaan syö aamupalaa, syö, jos kaapissa on jotain. Kouluun Ville menee itse.

Koulun jälkeen Ville menee yleensä ensin kaverin luo ja syö välillä välipalaa. Ainakin
silloin, jos tulee suoraan koulusta kotiin. Kotona ei ole ketään, koska äiti ja isä tulevat
töistä myöhemmin. Usein Ville lähtee ulos ja asemalle ja keksii kavereiden kanssa jäyniä.
Ville tykkää säikytellä imisiä tai pilailla heidän kustannuksellaan. Ville kertoi, ettei viime
viikolla yhtenä yönä nukkunut ollenkaan vaan valvoi kaverinsa kanssa juoden 5 litraa coca
colaa.

Usein Ville on myös yksin kotona, jolloin hän pelailee ja leikkii kissan kanssa. Iltaruuan
tekee yleensä äiti ja Ville syö, jos on nälkä. Ruuan jälkeen Ville tekee aina läksyt ja
katselee usein telkkaria. Joskus äiti ja isä katsovat telkkaa yhdessä Villen kanssa.
Iltapesusta Ville huolehtii itse, eikä aina pese hampaita.

Peloista
Ville kertoi nukkuvansa huonosti ja näkevänsä painajaisia öisin. Painajaisista Ville ei ole
uskaltanut kertoa kenellekään. Öisin helpottaa se, että Ville käy katsomassa, että äiti ja isä
ovat paikalla ja se, kun kissa nukkuu samassa sängyssä Villen kanssa.

Kouluasiat
Koulunkäynnille Ville antoi asteikolla numeron 8. Koulussa mukavia aineita ovat liikunta,
lukeminen ja käsityöt. Opettaja on myös ihan kiva ja kaveri Jesse. Kurjaa koulussa on, kun
kiusataan. Ville on kertonut kiusaamisesta opettajalle mutta ei vanhemmille. Villen mukaan
kiusaaminen on jatkunut, vaikka opettaja puhui kiusaajien kanssa.
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Minäkuvasta
Ville kuvaa itseään rohkeaksi, koska uskaltaa kokeilla uusia asioita. Villen kokee, että
häneen ei voi luottaa, koska ”huijaa aika paljon”.  Villen mukaan hän osaa ja uskaltaa
pelätä, mutta ei oikein osaa ja uskalla kertoa kenellekään jos pelottaa. Ville kertoo
olevansa tyhmä, koska ”ei aina osaa kaikkia tehtäviä koulussa”.

4. VANHEMPIEN TAPAAMISESSA ESIIN TULLUTTA

Vanhempien tapaamisessa kävimme läpi Villen elämänjanaa, päivärytmiä ja sitä
millaisena vanhemmat Villen näkevät. Kävimme läpi myös äidin ja isän näkemyksiä
omasta vanhempana olosta.

5. AJATUKSIA JA KYSYMYKSIÄ, JOITA VILLEN TAPAAMISET HERÄTTIVÄT /
KYSYMYKSIÄ, JOIHIN PITÄISI VIELÄ KIINNITTÄÄ HUOMIOTA
Esimerkkejä otsikoista ja kysymyksistä:

Huolenpito
Ville tarvitsee vielä vanhempien perushuolenpitoa ruuasta, puhtaudesta ja vaatetuksesta.
Kantaako Ville liian paljon vastuuta itsestään? Miten vanhemmat huolehtivat siitä, että en
perustarpeet tulevat kuulluksi ja huomioiduksi?

Meistä näyttää siltä, että Ville on paljon ilman vanhempien seuraa. Mitä mieltä vanhemmat
ovat siitä? Onko vanhempien mielestä Ville riittävästi vanhempien seurassa? Mielestämme
vanhempien tulee tarjota Villelle yhteistä aikaa ja huolehtia siitä, ettei Ville ole yksin iltoja
kotona.

Alkoholin käyttö
Ville toivoo, että vanhemmat eivät joisi. Miten vanhemmat aikovat vastata lapsen
toiveeseen? Mielestämme vanhempien tulee huomioida Villen toive vanhempien alkoholin
käytöstä.

Riidat
Ville koki vanhempien riidat kurjiksi ja toivoi, että riidat loppuisivat. Vanhempien tulee
huolehtia siitä, että Ville ei enää joudu olemaan vanhempien riitojen keskellä. Miten
vanhemmat aikovat käytännössä huolehtia siitä etteivät enää riitele Villen läsnäollessa?
Entä siitä, ettei Ville joudu välittämään tietoja vanhemmalta toiselle tai olemaan muuten
osallisena riidoissa?

Vapaa-aika
Villen vapaa-aika kavereiden kanssa on vauhdikasta. Miten voitaisiin taata, että
vanhemmat tietävät, missä Ville vapaa-aika liikkuu ja mitä tekee? Miten Villen ei tulisi
tehtyä hölmöyksiä kavereiden mukana? Mikä voisi olla sopivan haastava ja jännitystä
tuova harrastus?

Tunteiden ilmaisu
Mitä tunteita Ville ilmaisee kotona? Miten Ville ilmaisee äidille ja isälle tunteita esim.
pelkoja, vihaa ja kiukkua? Huomaavatko ja ottavatko vanhemmat Villen tunteita vastaan?
Miten? Miten vanhemmat ilmaisevat Villelle rakkautta ja välittämistä?
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Koulunkäynti
Villeä kiusataan koulussa ja Villestä tämä on tosi kurjaa. Tietävätkö vanhemmat
kiusaamisesta? Mitä vanhemmat voisivat tehdä, että kiusaaminen loppuisi?

6. AJATUKSIA JA EHDOTUKSIA JATKOSTA
Esimerkiksi:

Ehdotamme, että asiakkuus jatkuu ja tapaamme samalla kokoonpanolla
suunnitelmatapaamisessa. Tapaamisessa sovimme asioita, joita vanhemmat alkavat
tekemään käytännössä. Vanhemmat voivat miettiä tapaamiseen mennessä 1-2 asiaa, joita
alkavat työstämään. X kuussa tapaamme ensin Villen ja sitten koko perheen
tarkistaaksemme mitä muutosta on tapahtunut. Siinä kohtaa arvoimme myös asiakkuuden
jatkumista.

Mikäli vanhemmat haluavat apua muutoksen toteuttamisessa, he voivat tulla tapaamaan
lastensuojelun sosiaalityöntekijää toimistoon tai saada muuta tukea esimerkiksi perhetyötä
tai osallistua xx-kurssille. Mitä apua perhe toivoo lastensuojelulta?


