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5 fokusryhmähaastattelua

• 2 vastaanottolaitosta
• Avohuollon lastensuojelutyöryhmä
• Helsingin lastensuojelulaitosten

erityissosiaalityöntekijöiden työnohjausryhmä
• Lastenkoti

• Haastattelut tehtiin syksyllä 2009-keväällä 2010

• Ammattilaiset pohtivat miten heidän työssään näkyy
huostaanotetun lapsen vanhempien kuntoutumisen tukeminen



06.03.2012

2

Miia Pitkänen, 2011

Avohuollon lastensuojelutyöryhmän
ajatuksia:

• Tilanne on ristiriitainen: työntekijän pitää priorisoida mihin jää aikaa, lapsen asiat
ovat etusijalla ja vanhemmat voivat pettyä vähäiseen työskentelyyn

• Vanhemman omalla aktiivisuudella on merkitystä työskentelyssä
• Kuka tarjoaa vanhemmalle psykososiaalisen tuen kun vastuu sosiaalityöntekijä ei

voi/ehdi tavata viikoittain?
• Vastuusosiaalityöntekijälle voi tulla ”roskapöntön rooli”, jos vanhempi kiintyy

vahvasti  sijaishuoltopaikkaan
• Laitos tapaa säännöllisemmin arjen tuntemus vanhemman tilanteesta

– Laitoksissa ei välttämättä ole resursseja vanhempien  kanssa työskentelyyn
– Vastuusosiaalityöntekijälle on ”vähän epäselvää mitä ne häärää”
– Vaikea löytää kuntouttavaa näkökulmaa
– Maahanmuuttajavanhemmat ovat erityisryhmä
– Lapsen sijoituksen alkaessa pitäisi aina selvittää mitä sijaishuoltopaikan

perhetyö tarkoittaa ja sisältää

Miia Pitkänen, 2011

Avohuollon ajatuksia
moniammatillisesta verkostotyöstä

• Pitäisi näkyä työssä , mutta sitä ei ehdi tekemään

• Toisaalta kukaan ei kiellä tekemästä ja hyviä
kokemuksia löytyy, se on eri asia onko
yhteistyökumppaneilla tarjota riittäviä palveluita
vanhemmille

• On hyvin työntekijäkohtaista lastensuojelussa

• Kuuluu vastuusosiaalityöntekijän tehtäviin

• Siirtymä sijoituksen sosiaalityön yksikköön on tärkeä!
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Vanhempien suunnitelmasta:

• Voi olla vanhemmalle selkeyttävä kokemus

• Tuo toivoa vanhemmille

• On myös oikeusturvakysymys, huostaanotto
väliaikaisena toimenpiteenä tulee paremmin esille

• ”Kyllä se asioiden kirjaaminen paperille ryhdistää sitä
toimintaa.”

• Suunnitelmaa on vaikea tehdä jos vanhemmalla ei
ole motivaatiota tai on akuutti päihde tai
milenterveysongelma, jota ei itse tunnista

Miia Pitkänen, 2011

Mitä tarvitaan, mikä edistäisi vanhempien
kuntoutumisen tukemista parhaiten?

• Tärkeää riittävät hoitokontaktit, erityisesti
päihdehoito/psykiatrinen hoito

• Vanhemmat tietäisivät mitä heiltä lapsen sijoituksen aikana
odotetaan ja motivoituisivat toimimaan siihen suuntaan

• Vanhemmilla olisi ymmärrys sijoitusratkaisusta ja usko siihen,
että sillä mitä vanhemmat tekevät on merkitystä

• Vertaisryhmiä vanhemmille

• Yhteistyötä eri toimijoiden välillä

• Verkosto alusta lähtien mukaan työskentelyyn



06.03.2012

4

Miia Pitkänen, 2011

Lastenkodin ajatuksia:
• Lähtökohtana: tuetaan vanhempia hakeutumaan hoitoon/ohjataan

kuntoutumiseen
• Suoranaisesti vanhempien kuntoutuminen ei ole lastenkodin hoidettavana, vaan

ohjaaminen
• Resurssit: ”Ei meillä rahkeet riitä käsikynkkään lähteen kenenkään kanssa”
• Erityissosiaalityöntekijä on laitoksen työntekijöistä pääasiallinen tuen antaja

vanhemmille
• Pitää olla prosessityötä, suhde saisi olla tiiviimpi
• Vanhempien odotukset suhteessa lastenkotiin kohdistuu pääosin lapseen ja tähän

odotetaan myös palveluita:
”He on aika nihkeitä avaamaan sitä omaa elämäntilannettaan. Se tuo oman
lisähaasteensa tähän. Me ollaan sen varassa mitä he kertovat. Sitten jos saadaan
toimimaan vanhemman suunnitelma, saadaan ne yhteistyökuviot hoitotyötahojen
kanssa, niin sitten ehkä vähän enemmän. Silloin päästään tekemään sopimuksia, että
tietoa saa esimerkiksi välittää. Niin kauan kun siinä tilanteessa ollaan, me ollaan täysin
sen vanhemman varassa. Ja ne tahtoo olla vähän semmosia osatotuuksia. Ei meille
varmaan hirveesti valehdella, mutta jätetään varmaan aika paljon kertomatta. Ja se
vaikuttaa siihen kokonaistilanteeseen ja saattaa välillä mennä metsään, kun lähdetään
miettimään mikä tässä olis viisasta.”

Miia Pitkänen, 2011

Lastenkoti/yhteistyöstä

• Lapsen vastuusosiaalityöntekijä voisi olla
aktiivisempi toive, lähteneet
”haastamaan”mukaan yhteiseen työskentelyyn

• Verkostopalavereja A-klinikan kanssa
• Kokonaisuudesta ei vastaa tällä hetkellä kukaan

(ei ole prosessin haltijaa)!
• Vanhempien suunnitelmia ei ole kirjattuna.

Lastenkoti olisi mielellään mukana suunnitelmien
laatimisessa
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Lastenkodin ajatuksia suhteesta
vanhempiin

• Joillekin vanhemmille lastenkodin henkilökunta on ainoa taho,
jonka kanssa asioita pohtivat

• Perheet käyvät lastenkodilla paljon

• Vanhemmat ovat tarvitsevia

• Tarvitaan paikka, jossa vanhemmille on tilaa ja heitä joku
kuuntelee

• Vaikea huostaanottoprosessi voi näkyä yhteistyöstä sivuun
jäämisenä

• Lapsen näkökulmasta olisi tärkeää, että osasto voisi sanoa,
että joku työskentelee vanhemman kanssa, tällä hetkellä ei
voi näin sanoa.

Miia Pitkänen, 2011

Perheiden kanssa tehtävästä työstä
lastenkodissa

• Muuttunut suunnitelmallisemmaksi

• Työparina tekeminen olisi ihanne

• Fokusoituu vanhemmuuteen, keskiössä sijoitukseen liittyvät
asiat ja vanhemmuuden jakamiseen liittyvät käytännöt
(arkista keskustelua)

• Vanhemman tilanteeseen liittyviä sisältöjä

• Räätälöity perheen tilanteen mukaisesti

• Myös kontrollointia (päihteiden käyttö)

• Kotikäynnit 1-2 krt/vuosi työparin kanssa olisi mahdollisia
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Vastaanottolaitoksen (1) ajatuksia :

• Asiakkaana on perhe, ei yksittäinen lapsi

• ”Pitää olla aktiivinen rooli ja tiedostaa, että
tällainen tehtävä meillä on ja se myös
vahvistaa jatkosijoituksen onnistumista”

• Vastuu sosiaalityöntekijä on
vastaanottosijoituksen aikana vähän
enemmän taustalla

Miia Pitkänen, 2011

Perheiden kanssa tehtävä
työ/vastaanottolaitos (1)

• Pienimuotoista perheiden dynamiikan elvyttämistä kotiin paluu voisi
mahdollistua

• Ihmisten välisistä suhdeilmiöistä on tärkeä keskustella
• Intensiivistä vastaanottosijoituksen aikana, paljon ”kohtaamisia”
• Työntekijä on sopivan hetken tullen lähes aina saatavilla
• Arkityö (puhelinsoitot)+perhetapaamiset ovat tärkeitä
• Vanhempien vertaisryhmiä
• Toiveena mahdollisuus laadukkaan perhetyön toteuttamiseen (lisää

tapaamisia)
• Notkahduksia tapahtuu kun siirrytään jatkosijoituksiin, kukaan ei jatka

vanhempien kanssa melko intensiivisenä toteutunutta työskentelyä
• Päällekkäinen työskentely vastaanottolaitoksen ja jatkosijoituspaikan

kesken olisi siirtymävaiheessa tärkeää
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Vastaanottolaitoksen (2) ajatuksia:

• Toimintafilosofiassa myös vanhemmat ovat asiakkaina:
”Vanhemmat on kyllä heti alusta lähtien mukana ja mehän ei
oikeastaan tehdä mitään vanhempien selän takana”

• Laitoksella pitkä historia ja kulttuurina työskentely koko
perheen kanssa

• Tärkeää, että perhe voisi luottaa, siihen että autetaan koko
perhettä

• Avoimia neuvottelutilanteita perheiden kanssa, joissa
vanhemmat tulevat kuulluiksi

Miia Pitkänen, 2011

Perheiden kanssa tehtävä
työ/vastaanottolaitos (2)

• ”Ei yritetä väkisin myydä sellaista mitä vanhempi ei osta”
• Rooleina verkostojen kokoaja ja sillan rakentaja
• Etsitään vanhempaa koskevat toimijat :

– Yhteisiä palavereja
– Laitos toimii tapaamisten järjestäjätahoja
– Tarkennetaan eri toimijoiden vastuunjaot

• ”Sovitaan kuka tekee mitäkin ja onko joku taho, joka jää vähän niinkun
telakalle, vai miten tää niinkun tehdään tää homma”

• ”Syntyy semmoinen yhteinen ymmärrys miten tän sijoituksen aikana perheen
ympärillä työskennellään ja mihin suuntaan itse kukin kokee itse
työskentelevänsä.”

• Ei järjestetä verkostopalavereja ilman vanhempaa: ”Ehkä oleellinen linkki
puuttuu siitä palaverista”

• Toiveena saada henkilökunnalle täydennyskoulutusta : perhearviointimalli,
perhetyö
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Kuntouttavasta
työotteesta/vastaanottolaitos (2):

• ”Jokainen kohtaaminen on sinänsä kuntouttava”
• Tärkeää perheen kuuleminen ja sen tavoittaminen mitä he itse ajattelevat tilanteestaan.
• Perhetyö on arjen työtä yhdessä:

– keskusteluja vanhemmuudesta: ”vanhemmuus on se meidän tontti”
– verkostojen luomista

• ”Muistetaan kysyä ja arvostaa perheen omaa näkemystä.”
• Siltojen rakentajana toimimista (lapsi+vanhemmat+ammatilliset toimijat)
• Kokonaiskuntouttavassa toiminnassa yhdistyvät lapsen ja vanhemman yksilölliset

hoitokuviot
• Asiakassuhteesta:

– Riittävän turvallinen ja läheinen suhde, luottamuksellinen ja tasa-arvoinen tilanne
keskustelu mahdollistuu vaikka työntekijä ja asiakas olisivatkin eri mieltä

– Voimaannuttavia keskusteluja ja tapaamisia
– Edellyttää työntekijältä valmiutta sietää poikkeavia tapoja olla maailmassa ja

vanhemmuudessa
– Muutos tarvitsee aikaa!

Miia Pitkänen, 2011

Laitosten erityissosiaalityöntekijöiden ajatuksia
• Oma rooli on informatiivinen:

– ”Se on mun tehtävä puhua pois se varauksellisuus” vanhempien
aikaisemmat kokemukset eri viranomaisista

– Auttaa vanhempia sopeutumaan lapsen sijoitusratkaisuun hyväksyntä
– Edellyttää rohkeutta kertoa selkeästi mitä vanhemmilta odotetaan
– Lapsen oireista keskusteleminen on helpompaa, voi olla haastavampaa

vanhemmuuden roolista puhuminen: ”Meidän tehtävä ei ole juosta oireen
perässä vaan kokonaisuuden ymmärtäminen”

– Vanhemmuus suhteessa aikuisen muihin pulmiin (esim. päihdeongelma)
• Koordinoinnista:

– ”Jonkun se pitäisi hoitaa, täytyisi rakenteistaa”
– Kaatuu lastenkodille, ”vanhemmat on ihan tuuliajolla”
– Epäselvää kuka tekee mitäkin?
– Laitos: ”Kaikkien vanhempien hoitaminen on mahdotonta, siihen ei resurssit riitä”
– Lapsen vastuusosiaalityöntekijä ”ei näy meidän elämässä”
– Vastuu sos.tt:llä on se yläpalkki, ”kun tietää, että se lapsimäärä on valtava, niin ei hirveesti jää

mahdollisuutta vanhempien tukemiseen.”

• Hoitavien tahojen kanssa yhteistyö olisi tärkeää, sen toteuttaminen on vaikeaa
• Ihan liian pienet resurssit vanhempien kanssa työskentelyyn!
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Yhteenvetoa vanhempien
motivoitumisesta

• Motivoimistyötä pitää tehdä melko paljon
• Tärkeää kyky haastaa pohtimaan asioita
• Asiakas itse on aktiivinen toimija, ei toimenpiteiden kohde tähän tarvitaan asiakassuhdetta

ja kykyä ottaa puheeksi asioita niin, että se on toista arvostavaa.
• ”Ehkä se on enemmän niin, että me ei yritetä saada ihmistä uskomaan niin kuin me uskotaan,

vaan me yritetään saada ihmiset keskustelemaan ja pohtimaan. Se ei välttämättä kanna
kauheen pitkälle, jos me yritetään saada uskomaan mitä me uskotaan. Se kantaa paremmin
kun se tulee omasta ajattelumaailmasta.”

• Ei pidä ylimotivoida asiakasta, täytyy ymmärtää mikä on mahdollista
• Vanhempien sitoutuminen ei ole kovin helppoa:

– ”Se menee aika pitkälle niin, että ihmiset elää omaa elämäänsä ja tekee asioita omaan tahtiinsa, ei me niitä ihan
kauheesti pystyä säätelemään, toki me voidaan yrittää motivoida, mutta ne on heidän ratkaisuja, mitä ne ottaa tai
jättää”

– ”Iso osahan motivoituu tosi helposti, mut sit on niitä, joita ei näy, ainahan siellä on se yksi joukko sellasta ,että ei
hetkauta.”

– ”Jos ei ole motivoitunut niin se tie lähteä tekemään suunnitelmaa vanhemman kuntoutumiseksi on aika kivinen tie”
– ”Mä jotenkin varoisin käyttämästä sellaista termiä, että vanhempi on motivoitumaton tai vanhempi ei lähde. Siinä

kohtaa pitäis ymmärtää sitä vanhempaa, että se ei ehkä tässä kohtaa ole mahdollista. Sitten meidän pitäis löytää se
tapa miten me ollaan suhteessa vanhempaan, niin että me ollaan hänen kanssaan. Hän saa itselleen apua ja
samanaikaisesti me autettais lasta, että lapselle tapahtuu positiivisia toimenpiteitä.”

Miia Pitkänen, 2011

Arkityön asettamia rajoja

• ”Mä ajattelen, että siinä on hirveän vahvat vanhemman omat pulmat
taustalla ja vanhempi ei itse ajattele niin, että hän olis lapsensa tässä
lempannut jonnekin ja, että ei pidä yhteyttä, vaan hänellä on itsellä paljon
selittäviä tekijöitä miksi hän ei nyt vaan voin.”

• ”Mä olen muutaman kerran ollut suorastaan järkyttynyt kuinka yksin ne
vanhemmat on ja kukaan ei oo kiinnostunut niistä pätkääkään. Kun
ajattelee mitä siinä on tapahtunut.”

• ”Varmaan meistä jokainen tietää tän realiteettin, mutta pulma on se, että
miten me pystytään tekeen laadukkaasti tätä työtä, mä ainakin koen siinä
aikamoista riittämättömyyttä

• Lapset hoituu hemmetin hyvin, koske ne on tässä näin, mutta sit se on
aina tilanteesta riippuvaa, että miten paljon jää aikaa, energiaa ja
reusrsseja tehdä perheen kanssa työtä ja tätä ai valitettavasti ymmärretä
tuolla sijaishuollon linjassa tätä kokonaisuutta oikein. Näin uskallan
väittää.”
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Koordinointi olisi tärkeää…

• ”Vanhemman oma tukihoito pirstaloituu niin moneen: päihdettä,
mielenterveyttä, toimeentulotukeen. Mä luulen, että tää lastensuojelun
kokonaisuus on kai aika selkeä, mutta sitten tän verkoston haltuunotto.
Kuka siinä on se prosessinhaltija, niin sitähän ei oo.”

• ”Kyllä mä ajattelen, et se on vastuutyöntekijän tehtävä koordinoida sitä, et
tavallaan vastuusosiaalityöntekijällä pitäis olla hanskassa se koko paletti, ja
oon sitä mieltä, että varmasti sitä enemmänkin tehtäisiin jos olis
mahdollisuus.”

• Asiakassuunnitelmasta: ”mulla on ainakin semmoinen kokemus, että jos
sen pystyy tekee ni se on aina hyvä asia. Vaikka se vanhempi ei koskaan
tekis mitään sen suuntaistakaan, niin se on jotenkin vanhemmalle
selkeyttävä kokemus ja mun mielestä se liittyy jo siihen huostaanoton
työstämiseenkin.”


