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Huomiopeilin tavoitteita 
• Sosiaalityössä kohdataan uusia ilmiöitä etuajassa, 

silloin kun ne eivät vielä ole nousseet ”suuren 
yleisön” tietoisuuteen.  

• Käytetään hyväksi sosiaalityöntekijän 
yhteiskunnallista sillanpääasemaa, 
vaikutuskeinoja sekä sosiaalitieteellistä 
koulutusta. 

• Sosiaalityöntekijä sosiaalisten ilmiöiden 
havainnoijana ja kirjaajana   

• Tarkoituksena on etsiä merkkejä, heikkoja 
signaaleita, tunnistaa uusia ilmiöitä, 
pikahuomioita. 

• Ei analyysia, vaan aineistoa tutkimusta varten. 



 

Kuvastin  Lomakkeen täytti:   
Päivämäärä:   

 
HUOMIOPEILI   

 
Lomakkeeseen asiakastapaustaan esitellyt työntekijä kirjaa yhteisessä 
keskustelussa tehdyt havainnot tilanteeseen liittyneistä ilmiöistä ja asioista, joista 
on tärkeää tiedottaa eteenpäin. Täytetty lomake laitetaan Kuvastin-kansioon. 
 
 
 Asiakastilanne lyhyesti muutamalla sanalla:  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

. ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 

Ilmiöt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asiat, jotka ovat tärkeitä viedä eteenpäin: 
 

 



Huomiopeilin satoa – teemoittelu 

• Ylisukupolvinen asiakkuus ja näkymättömät 
lapset 

• Kuulluksi, kohdatuksi ja kosketetuksi tulemisen 
merkityksellisyys lastensuojelutyössä 

• Sosiaalityöntekijän työtä on tärkeää avata 
asiakkaille sillä se luo pohjan luottamukselle 

• Palvelujärjestelmän kehittämisen dysfunktiot; 
haasteena palvelujen oikea-aikaisuus, avoimuus, 
monipuolisuus ja saumattomuus 



Ylisukupolvinen asiakkuus ja 
näkymättömät lapset  

• Ylisukupolvinen psyykkinen sairastaminen 

• Traumatisoituneet vanhemmat: miten ja onko edes kykyä turvata omien 
lasten elämää, omassa lapsuudessaan huostaan otettujen vanhempien 
vaikeus tarjota riittävää vanhemmuutta omille lapsilleen.  

• Sukulaisverkoston syrjäytymisellä ja negatiivisuudella on suuri vaikutus 
lastensuojelutyöhön. Verkoston tuki vs. verkoston negatiivinen vaikutus 
syrjäytyminen. Uskalletaanko puuttua hankalan suvun asioihin ja samaan 
aikaan leimataanko ns. kylähulluja liikaa  

• Pakko-oireisia ihmisiä asiakkaan verkostossa 

• Sairas toimintaympäristö: lapsen hätä, lapsi äidin psyykkisten ongelmien 
uhrina, vanhemman itsetuhoisuus heijastuu lapseen (lapsen 
eritäytyneisyys, koulua käymättömyys, arjen epävakaus)  

 



jatkuu 
• Vanhempien omat vaille jäämisen kokemukset täytyy jotenkin 

eheyttää korvaavilla kokemuksilla, jotta vanhempi voi tarjota 
empatiaa ja hyvää vanhemmuutta omille lapsilleen 

• Vaille jääneen lapsen kasvaminen vanhemmuuteen; vanhempien 
rajattomuus ja kypsymättömyys, keskeneräisyys – vaikea saada 
otetta 

• Vanhempien tapa ulkoistaa oma käytöksensä lapsiin 
• Perusluottamuksen puute vanhemman varhaislapsuudessa vaikuttaa 

lastensuojelutyöskentelyyn ja kykyyn kantaa vastuuta 
• Yhdestä perheestä /suvusta aiheutuu yhteiskunnalle todella suuri 

kustannus ylisukupolvisessa ketjussa. Ketjujen katkaisua tulisi 
erikseen pohtia. Menetelmien kehittäminen yli sukupolvien 
kantautuville lastensuojeluperheille tai moniongelmaisille perheille; 
miten katkaista negatiivinen kierre ja yli sukupolvien kulkeva 
problematiikka 

• Vanhempien omaehtoisuus ja näennäinen sitoutuminen 
työskentelyyn /kykenemättömyys sitoutua palveluihin, esim. 
päihdekuntoutus ja lastensuojelu, 
 

 



jatkuu 
• Läheisriippuvuus, aggressiivinen perhedynamiikka ja 

lähisuhdeväkivallan kierre: Voimakasta kulissien ylläpitoa 
ja perheen vaietut salaisuudet Eettiset ristiriidat: mitä 
saadaan työskentelyllä aikaiseksi? 

• Puhumattomuuden kulttuuri vs. avoimuus ja 
sitoutuminen työskentelyyn  

• Viranomaisriippuvuus: Joskus sosiaalityöntekijät ovat 
asiakkaille kuin omaisia 

• ”Kasvatushyvittely” johtuen vanhempien syyllisyydestä – 
lapsen turvattomuus 

• Päihde- ja mielenterveyspulmista kärsivien vanhempien 
näkymätön lapsi, joka hakee näkyvyyttä ja jonka tarpeet 
ovat jääneet huomioimatta; vanhemman etu menee 
lapsen edun edelle; kunpa vanhempi näkisi lapsen tarpeet 

 



jatkuu 
• Pärjäävät vanhemmat vs. oireilevat lapset 
• Samassa perheessä kasvavien lasten eri suojaavat tekijät ja 

selviytymismahdollisuudet 
• Työskentely lasten kanssa jotka elävät väkivallan ilmapiirissä; miten 

tuoda lapselle esille lapsen oikeudet 
• Vapaa-ajan jäsentymättömyys 
• Toisen vanhemman ajoittainen puuttuminen 
• Vastaaminen vahvasti oireilevien nuorten tilanteisiin ja haastavaa 
• Nuori on aina paikalla ja sitoutunut tapaamisiin – mistä kertoo? 
• Syrjäytynyt ja leimautunut nuori 
• Keinot vastata vahvasti oireilevan nuoren tarpeisiin 
• Isän roolin vaikutus    
• Perhedynamiikan huomioiminen ja lastensuojelutyössä tärkeää 

 

• Mitkä mahdollisuudet lapsen on pysyä terveenä? 
 

 



Sosiaalityöntekijän reaktioita 

• Sosiaalityöntekijä ei ole pelkkä objektiivinen 
havainnoitsija ja ilmiöiden kirjaaja 

• Havaintoihin yhdistyy aina ilmiön erittelyä ja  
ratkaisumahdollisuuksien pohdinta 

• Sosiaalityöntekijä liittää itsensä tilanteeseen: 
mitä minä / työyhteisö / organisaatio / 
yhteistyökumppanit voisimme tehdä asioiden 
korjaamiseksi.   



  
 Ilmiö määrittyy ylisukupolviseksi 

 problematiikaksi 
 Ylisukupolvisten huono-osaisuusketjujen 

katkaisemisen vaikeus.  

Myös kustannuskysymys.  

Millaisia menetelmiä meillä on – onko niitä?   



… ja ”näkymättömän  lapsen” 
syndroomaksi 

• Vanhempien oma tarvitsevuus, päihde- ja 
mielenterveyspulmat ovat niin isoja ettei niiden 
takaa näy lasta.  

• Vanhempi voi olla myös menevä ja menestyvä, 
mutta ei tarjoa vanhemmuuttaan lapselle.  

• Jossain vaiheessa lapsi tekee itsensä näkyväksi  
alkamalla käyttäytyä huonosti – kuten 
Muumilaakson sijoitusperheessä kasvava Ninni.  

• Onko tässä selitys sille, miksi NUORET NÄKYVÄT 
lastensuojelutilastoissa? 

 



Analyysia ja tulkintaa 

• Sosiaalityöntekijät tulkitsevat ylisukupolviset 
ongelmat siten, että vanhempien 
hoitamattomat (psyykkiset) ongelmat voivat 
pahimmassa tapauksessa siirtyä lapselle joko 
käyttäytymispiirteenä tai  lapsi sairastuu itse. 

• Sosiaalityössä olisi syytä tarkastella 
analyyttisemmin lapsen läheisverkoston 
mahdollisuuksia ja kykyä kannatella.  

 

 



Huomiopeili tuotti vallitsevalle 
diskurssille vasta-ajatuksia:  

• Sosiaalityön piirissä on pitkään ollut vallalla 
tietynlainen positivismiusko.  

• Luottamus siihen että lapset ovat vahvoja, 
osaavia, resilienttejä, ovatko? 

• Luottamus laajennetun perheen ja 
läheisverkoston kykyyn tukea lasta – asia on 
monitahoisempi 

• Toive siitä että toimintoja kehittämällä 
voidaan ratkaista pulmia – onko kehittämisen 
tulevaisuusnäkymä sumea? 



Mitä tiedämme ylisukupolvisesta huono-
osaisuudesta tutkimuksen valossa? 

 
• Yhteiskuntatieteellinen tutkimus on löytänyt sukupolvien huono-

osaisuusketjuja, köyhyyskulttuureita.  
 

• Tiedämme että ihmisen käyttäytymisestä osa on biologista perimää ja osa 
ympäristön , kasvatuksen , sosialisaation tuottamaa. 
 

• Mutta tiedämme myös  että geneettinen perimä ei vaikuta sellaisenaan vaan 
ympäristön  ärsykkeet vaikuttavat tietyissä herkkyysvaiheissa mielen 
rakentumiseen. Tämä antaa mahdollisuuden joko hyvään tai huonoon 
kehityssuuntaan. ”Geenien toimintaa säätelevillä ns. epigeneettisillä tekijöillä 
saattaa olla merkitystä siinä, kuinka varhainen kokemus välittyy myöhempään 
käytökseemme.” (Paunio, Tiina: Duodecim 2006;122:489–90)  

• ”Biologian aikakauden haaste ihmistieteille” (Rose, Nikolas: Sosiologia 4/2013). 
  
 Voimmeko tehdä intensiivisemmin töitä pikkulapsiperheiden kanssa?  
 Osaammeko vastata SAMANAIKAISESTI sekä vanhempien että lasten 

 tarvitsevuuteen? 
 


