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Sijoituksen aikainen sosiaalityö vanhempien kuntoutumisen tukemisessa -tutkimushankkeessa tehtiin viisi
fokusryhmähaastattelua lastensuojelun ammattilaisille vuoden 2010 aikana. Haastatteluihin osallistui
kaksi vastaanottolaitosta, yksi lastenkoti, avohuollon lastensuojelun työryhmä ja Helsingin
sosiaaliviraston laitosten erityissosiaalityöntekijöiden työnohjausryhmä. Haastatteluissa työntekijät
kuvasivat, miten vanhempien kuntoutumisen tukeminen lapsen sijoituksen aikana näkyy heidän
työssään.

Työtilanteesta aiheutuvat tiukat reunaehdot
Monissa haastatteluissa sivuttiin työtilanteesta aiheutuvia reunaehtoja liittyen vanhempien kanssa
työskentelyyn.

”Lapset hoituu hemmetin hyvin, koska ne on tässä näin, mutta sit se on aina tilanteesta riippuvaa, että miten
paljon jää aikaa, energiaa ja resursseja tehdä perheen kanssa työtä ja tätä ei valitettavasti ymmärretä tuolla
johdossa tätä kokonaisuutta oikein. Näin uskallan väittää.”

Työntekijät kuvasivat, että työajan kohdentaminen vanhempien kanssa työskentelyyn on ristiriitaista,
koska lapsen asiat ovat etusijalla. Työntekijöiden kokemuksissa tuli esille, että vanhemmat voivat jopa
pettyä ettei heidän oma asiansa mahdu osaksi lastensuojelutyöskentelyä. Lapsen
vastuusosiaalityöntekijällä ei ole mahdollisuutta tavata vanhempaa säännöllisesti ja vanhempien kanssa
tehtävä psykososiaalinen työ näyttikin haastatteluiden perusteella olevan epäselvästi rakentuvaa. Lapsen
sijaishuoltopaikalla on enemmän tuntemusta vanhemman arjesta, koska he tapaavat lapsen asioihin
liittyen säännöllisemmin, mutta silti myös sijaishuoltopaikkojen osalta oli laajasti eroja vanhempien
kanssa työskentelyssä. Lastenkodin ajatuksena oli, että suoranainen vanhempien kuntoutuminen ei ole
lastenkodin hoidettavana, vaan tehtävänä enemmän näkyi ohjaaminen sitä edistäviin palveluihin.
Lastenkodissa erityissosiaalityöntekijällä oli keskeinen rooli vanhempien kanssa työskentelyssä. Kaikissa
lastenkodeissa ei ole erityissosiaalityöntekijää.

Liian pienet resurssit estävät osaltaan työskentelyn kohdentumista sijoitetun lapsen perheen ja
vanhempien asioihin. Laitosten erityissosiaalityöntekijät totesivat, että nykyisillä resursseilla ei ole
mahdollisuuksia tehdä kaikkien sijoitettujen lasten vanhempien kanssa kuntoutumista edistävää työtä.
Myös hoitavien tahojen kanssa tehtävä yhteistyö kuvautui haasteellisena. Sijaishuoltopaikan
näkökulmasta näkyi tärkeänä, että sijoitetulle lapselle voitaisiin sanoa, että myös vanhemmat saavat
sijoituksen aikana hyvin tukea, mutta tällä hetkellä asiasta ei voi lapselle kertoa näin, koska käytännössä
työskentely on epäselvää ja vähäistä.

Vanhempien kanssa työskentely nähtiin myös asenne- ja
arvokysymyksenä
Vanhempien kanssa työskentelyä lapsen sijoituksen aikana pidettiin yleisesti tärkeänä. Työskentelyn
nähtiin luovan lapsen huostaanottotilanteessa toivoa vanhemmille. Työskentelyä pidettiin myös
vanhempien näkökulmasta oikeusturvakysymyksenä, koska huostassapito on aina tarkoitettu



väliaikaiseksi. Vanhempien kanssa työskentelyn ajateltiin selkiyttävän lastensuojelutyötä vanhemmille ja
asioiden kirjaamista vanhempien asiakassuunnitelmiin pidettiin myös työskentelyä ”ryhdistävänä”
toimintana.

”Mulla on sellainen kokemus, että jos vanhemman asiakassuunnitelman pystyy tekemään, niin se on 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.” (Avohuollon
lastensuojelutyöryhmän haastattelu)

Vanhemmat saivat erilaisen aseman työskentelyssä. Molemmat vastaanottolaitokset korostivat, että heillä
on aina asiakkuudessa lapsi sekä perhe, ja työskentely vanhempien kanssa oli sijoituksen aikana tiivistä.
Koko perheen kanssa työskentely kuvautui ”pienimuotoisena perheiden dynamiikan elvyttämisenä”,
jotta lapsen kotiin palaaminen voisi mahdollistua. Vastaanottosijoituksen aikana kohtaamistilanteita
vanhempien kanssa tulee paljon, ja työntekijät ovat sopivan hetken tullen vanhemmille helposti
saatavilla. Vastaanottolaitoksissa järjestettiin myös vanhempien vertaisryhmiä. Lapsen
vastaanottosijoituksen päättyessä pidettiin tärkeänä päällekkäistä työskentelyä jatkosijaishuoltopaikan
kanssa, jotta vältyttäisiin ”notkahduksilta”. Vastaanottosijoituksen aikana työskentely vanhempien
kanssa kuvautui tiiviinä, ja muutos voi olla iso siirryttäessä pidempiaikaiseen sijaishuoltopaikkaan, jos
kukaan ei tämän jälkeen ota vastuulleen vanhempien kanssa työskentelyä.

Moniammatillisesta verkostotyöstä ja kuntoutumisen tukeminen
Sosiaalityöntekijöillä jäi kiireisessä työtilanteessaan hyvin vähän aikaa verkostojen kanssa työskentelylle.
Työntekijät totesivat, että kukaan ei kiellä työskentelemästä vanhempien verkostojen kanssa, ja sen
nähtiin kuuluvan vastuusosiaalityöntekijän tehtäviin. Käytännössä vanhempien asioihin liittyvien
yhteistyötahojen kanssa työskentely toteutui hyvin työntekijäkohtaisesti ja sen aktiivisuus vaihteli
suuresti.

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

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

Kehrän teematyöpajassa maaliskuussa 2011 tutkimushankkeessa mukana olleet pilotit määrittelivät
moniammatillisen yhteistyön toimijoita vanhempien kuntoutumisen tukemisessa. Toimijoina näkyivät
lastensuojelun työntekijöiden lisäksi aikuistyön sosiaalipalveluiden työntekijöitä, seurakunnan,
päihdehuollon, terveydenhuollon, työvoimapalveluiden sekä poliisin ja vankilan ammattilaisia (kuvio
1).



Järjestöt:
• Omaiset mielenterveyden
tukena
•Irti huumeista ry
•Pienperheyhdistys
• Turvakoti, ensikoti, Jussi-työ
•Lyömätön linja
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Poliisi ja vankila

Kela ja työvoimapalvelut

Seurakunta ja diakoniatyö

Velkaneuvonta

Päihdepalvelut:
• A-klinikka
•Laitoskuntoutuspaikat
•Nuorisoasema

Lastensuojelu:
• Lapsen
vastuusosiaalityöntekijä
• Sijaishuoltopaikka

Muut sosiaalipalvelut:
• Aikuissosiaalityö
• Asumispalvelut
•Kuntouttava työtoiminta
•Perheneuvola
•Neuvontapalvelut
•Vammaispalvelut
•Maahanmuuttoyksikkö

Terveydenhuollon palvelut:
• Aikuispsykiatria
•Nuorisopsykiatria
•Terveysasemat, sairaala

Kuvio 1. Ammatillisia toimijoita vanhempien kuntoutumisen tukemisessa

Fokusryhmähaastatteluissa korostettiin eroja yhteistyötahojen mahdollisuuksissa järjestää vanhemmille
tarvittavia kuntoutus- ja tukipalveluita. Lastensuojelutyön sisällä siirtymävaihetta avohuollon
työryhmästä sijoituksen aikaisen sosiaalityön yksikköön pidettiin tärkeänä.

Kehrän teematyöpajassa lastensuojelun ammattilaiset määrittelivät myös moniammatillisen yhteistyön
tärkeimpiä sisältöjä, joissa korostui organisoinnin ja monialaisen työskentelyn koordinoimisen tärkeys.
Eri toimijoiden välillä tulisi olla selkeä vastuunjako ja asiakkaalla käsitys kunkin toimijan tarkoituksesta.
Monialaisessa yhteistyössä on tärkeää, että verkostot vahvistavat asiakkaan osallisuutta. Työskentelyn
tulee olla riittävän avointa, dokumentoinnin ajantasaista ja työskentelyn tavoitteiden on määrityttävä
asiakkaan näkökulmasta. Moniammatillisen yhteistyön jäsennyksissä tärkeänä pidettiin tarvittavan
tiedon välittymistä eri toimijoiden välillä ja avoimen dialogisuuden vahvistumista. (Kuvio 2.)



Työskentelyllä on yhteinen
tavoite:
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välittyminen edesauttaa
yhteisen todellisuuden
rakentumista
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• Asiakkaan näkökulma on
keskiössä

•Avoimuus on tärkeää
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muistiot ja suunnitelmat
asiakkaan kanssa laadittuja
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•Vanhemman tarpeiden ja
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hyväksyminen

Kuvio 2 Moniammatillisen yhteistyön jäsennys

Vastaanottolaitoksissa vanhempien verkostot nivoutuivat osaksi työskentelyä luontevasti. Laitokset
kuvasivat itseään ”sillan rakentajina” lapsen, vanhempien ja ammatillisten toimijoiden välillä.
Vastaanottolaitoksessa kokonaiskuntouttavassa toiminnassa nähtiin yhdistyvän lapsen ja vanhemman
yksilöllisten hoitokuvioiden. Perhetyö kohdentui vanhemmuuteen ja verkostojen kanssa työskentelyyn.
Lastenkodissa toivottiin, että vanhempien kanssa työskentelyä voitaisiin tehdä parityönä, ja
prosessityönä se voisi olla tiiviimpää. Työskentelyn nähtiin kohdentuvan erityisesti vanhemmuuteen,
lapsen sijoitukseen liittyviin asioihin ja arkisiin keskusteluihin uudenlaisesta tilanteesta omassa
vanhemmuudessa lapsen sijoituksen jälkeen. Laitosten erityistyöntekijät kuvasivat haasteena toisaalta
vanhempien motivoitumisen yhteistyöhön ja työajan riittämättömyyden suunnitelmalliseen perheen
kanssa työskentelyyn. Esimerkiksi kotiinpäin tehtävään työhön laitoksissa voi olla varattuna vain hyvin
vähän mahdollisuuksia.

Vanhempien kuntoutumisen tukeminen edellyttää toimivan moniammatillisen yhteistyön lisäksi
lastensuojelutyössä työntekijän ja asiakkaan välistä kohtaamistyötä ja asiakassuhdetta. Kohtaamistyössä
työntekijät pitivät tärkeänä yhteistä kieltä, riittävän konkreettisesti ilmaistuja asioita, avun oikea-
aikaisuutta ja vanhemman kuuntelemista. Työntekijälle voi tarjoutua myös tulkkina toimimisen roolia:
on tärkeää, että huostaanotetun lapsen vanhemmalla on tiedossa omat oikeutensa ja odotukset, joita
lapsen sijoituksen aikana vanhempaan kohdentuu.

Kehrä hankkeen teematyöpajassa tutkimushankkeessa mukana olleet pilotit jäsensivät keväällä 2010
kuntoutumisen käsitteen sisältöjä ja asioita, joista vanhempien kuntoutumisen tukeminen lapsen
sijoituksen aikana muodostuu (kuvio 3).



Prosessi, joka koskettaa asiakasta ja työntekijää
Työskentely tavoitteellista

Selkeä rakenne
Tavoitteet yhteisiä

Avoimuus
Joustavuus, ei liian ahdas

Sitoutuminen
Työntekijän rohkeus ja innovatiivisuus

Suhteena – ”Puu imee ravintoa suhteesta”
Arvostus

Rohkeus mennä riittävän lähelle toista
Tunteet

Henkilökohtainen kohtaaminen – ihminen ihmiselle
Asiakas ihmisenä, vanhempi aikuisena

Vuorovaikutus ja yhteinen kieli
Rinnalla kulkeminen, turvallinen haastaminen

Asiakkaan oma elinpiiri mukana suhteessa
Tilaa myös innovaatioille

Muutoksena – ”Askeleita  eteenpäin ja taaksepäin”
Motivaatio -> prosessiin lähteminen -> muutos

Pettymykset kuuluvat prosessiin
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Osana asiakkaan elämää – ”Parempaa oloa”
Voimavarojen lisääntyminen

Elämän hallinta
Arjen toimivuus

Fyysinen ja psyykkinen terveys
Itsensä löytäminen

Eheytyminen
Vastuu omasta ja lapsen elämästä

Kasvuprosessina – ”Puu ei kasva päivässä”
Aidosti asiakkaan prosessi

Katse tulevaisuudessa
Itsestä oppiminen

Kasvuun tarvitaan rauhaa ja aikaa
Täytyy sietää keskeneräisyyttä

Kuntoutuminen lastensuojelun käsitteenä

Kuvio 3. Kuntoutuminen lastensuojelun käsitteenä

Kuntoutuminen kuvattiin asiakkaan ja työntekijän yhteisenä prosessina. Työskentelyn tavoitteiden tulisi
olla yhdessä rakentuneita ja rakenne selkeä. Prosessiin liittyi avoimuus ja joustavuus ja työntekijältä sen
nähtiin edellyttävän rohkeutta ja myös innovatiivisuutta. Kuntoutuminen nähtiin muutoksena, johon
kuului myös pettymykset ja askeleet taaksepäin. Tärkeänä pidettiin työntekijän uskallusta sanoittaa jo
tapahtunutta muutosta asiakkaalle. Prosessiin liittyi kasvaminen ja tulevaisuuteen suuntautuminen.
Kasvuprosessin nähtiin edellyttävän aikaa, rauhaa ja keskeneräisyyden sietämistä.

Asiakkaan elämäntilanteessa kuntoutuminen saattaa tarkoittaa voimavarojen lisääntymistä,
elämänhallinnan vahvistumista, terveydentilan muutoksia ja arjen toimivuuden vahvistumista.
Kuntoutuminen saattoi näkyä myös mahdollisuudessa ottaa vastuuta omasta ja lapsen elämästä sekä
eheytymisenä. Kuntoutumisen käsite löysi rakenteensa asiakaan ja työntekijän välisestä suhteesta, jossa
tärkeinä sisältöinä näkyivät arvostus ja henkilökohtainen kohtaaminen. Kuntoutumista tukeva
asiakassuhde nähtiin rinnalla kulkemisena ja asiakkaan oman elinpiirin huomioimisena työskentelyssä.
Vuorovaikutuksen osalta tärkeänä kuvautui yhteinen kieli ja myös tunteiden mahtuminen
työskentelyyn. Asiakassuhteen osalta toivottiin, että myös innovatiiviset tavata tehdä kohtaamistyötä
mahdollistuisivat.

Motivoituminen
Työntekijät korostivat haastatteluista, että yksi osa vanhempien kanssa työskentelyä on heidän



motivoitumisensa tukeminen. Vanhempien oma sitoutuminen ja myönteinen asenne yhteiseen
työskentelyyn nähtiin edellytyksenä hyvälle työskentelylle. Pidettiin tärkeänä, että ”muistetaan kysyä ja
arvostaa perheen omaa näkemystä”. Perheen oman näkemyksen ja mielipiteen kuuleminen näkyi
kuntoutumisen edistämisessä tärkeänä. Työntekijöiden osalta nähtiin tärkeänä kyky haastaa vanhempia
pohtimaan omia asioita. Asiakkaan täytyisi saada olla aktiivinen toimija, ei toimenpiteiden kohde. Tämä
edellyttää asiakassuhdetta ja kykyä ottaa asioita puheeksi arvostavalla tavalla.

”Ehkä se on enemmän niin, että me ei yritetä saada ihmistä uskomaan, niin kuin me uskotaan, vaan
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.”

Motivoitumiseen liittyen nousi myös esille, että työntekijän ei pidä ylimotivoida asiakasta, on tärkeää
ymmärtää mikä vanhemman tilanteessa on sillä hetkellä mahdollista. Vanhemman sitoutuminen
työskentelyyn näkyi toisinaan haastavana, mutta toisaalta motivoitumattomuuteen suhtauduttiin
varovasti:

”Mä jotenkin varoisin käyttämästä sellaista termiä, että vanhempi on motivoitumaton tai vanhempi ei lähde
työskentelyyn. 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.”

Tarvitaan koordinointia, aikaa vanhemmalle ja oikeanlaisia palveluita
Ammattilaisten haastatteluissa nousi esille, että vanhempien kanssa työskentelyä ei tällä hetkellä
koordinoi riittävän selkeästi mikään taho, kokonaisuudella ei ole prosessin haltijaa. Ammattilaisten
yhteinen näkemys oli, että vanhempien kanssa työskentely olisi tärkeää ja, että sijoitetun lapsen
vanhemmat tarvitsevat selkeämmän paikan sijoituksen aikaisessa työskentelyssä ja työntekijän, joka voisi
tukea vanhempaa. Vanhempien asian nähtiin olevan tuuliajolla ja siinä koettiin työntekijöinä
riittämättömyyttä.

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

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

Laitosten erityissosiaalityöntekijöiden haastattelussa nousi esille, että vanhempien kanssa työskentely voi
edellyttää myös uudenlaista rohkeutta. Lapsen oireista puhuminen voi olla helpompaa kuin
konkreettinen vanhemmuudesta keskusteleminen. Tärkeänä asiana näkyi, että vanhemman
huomioiminen olisi mukana lapsen sijoituksen aikaisessa työskentelyssä tavalla, joka edistäisi
vanhemman omaa kuntoutumista.

Lapsen sijoitustilanteessa vastuusosiaalityöntekijän ja sijaishuoltopaikan on tärkeää käydä yhteinen
keskustelu vanhempien kanssa työskentelystä ja sopia kuka tekee mitäkin. Haastatteluissa nousi esille,
että maahanmuuttajavanhemmat ovat vielä ihan oma erityisryhmänsä. Työntekijät pitivät tärkeänä, että
vanhemmille olisi olemassa riittävästi oikeanlaisia palveluita. Ammatillisten toimijoiden keskinäistä
yhteistyötä pidettiin tärkeänä ja vanhemman verkoston mukaan ottaminen ihan sijoituksen alusta



lähtien kuvautui lapsen sijoitusta tukevana asiana.


