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Lapsen etu ja vanhemmuuden tuki 

• ”Sit vasta napataan, kun punainen valo välkkyy.” 

• Apua saa, jos on raskaana ja itse hanakasti toivoo. 

• ”Täällä ei pärjää, jos ei osaa hoitaa asioitaan tai pysty 

tuottamaan tekstiä.” 

• ”Huomaamattani laiminlöin lasta” 

• Kokemus, että työntekijällä on kiire lopettaa asiakkuus, oma 

hätä suuri, kun ”en jaksa hoitaa lasta kuin teknisesti”. 

• Tunne kasvottomuudesta, kun työntekijä ei ole perehtynyt 

asioihin tai lukenut papereita ja työntekijä vaihtuu kokoajan. 

Jatkuva ”hylätyksi tulemisen tunne”. 

• ”En odota, että voi voi ja silitetään päätä. Mutta että on 

tunne, että sosiaalityöntekijä on mua vastaan. Mä olen yksin 

kaikkia vastaan.” 

 

 



Yhteen sovitetut palvelut 

• ”Avasin haavani ja sekosin ja melkein annoin lapseni pois”. 

• Avunpyyntö liittyen itsetuhoisiin ajatuksiin -> ls-ilmoitus myös 

vanhemmasta lapsesta -> vanha huoltoriita leimahti 

liekkeihin, eikä asiakas osannut varautua siihen. 

• Asiakas kertoo sostt:lle, että on läppäissyt lastaan. Poliisille 

ilmoitus, sostt tukena ja mukana kokoajan. Kokemus, että 

rehellisyydestä rangaistaan. 

• Lähete psykiatriselle osastolle asiakkaan tietämättä. Sostt 

soittaa ja kysyy oletko sairaalassa. 

• ”Piti kertoa tarinani pakotetusti” 

• Pakotettu terapiaan / ei pääse terapiaan.  

• ”En enää sano kenellekään mitään”. Hätä, että mitä pitää 

kertoa mihinkin. 

 

 

 



Vaikuttavuudesta ja 

kustannustehokkuudesta 

• Vertaistuen merkityksestä: ”ensikodissa ei olla missään 

mehukattimaailmassa, kukaan ei ole toista parempi” 

• ”Olen saanut hyvää tulevaisuutta ajatellen” 

• ”Pystyn käyttämään voimavarojani eri tavalla” 

• ”Pohtimaan ja ajattelemaan laittava työntekijä” 

• ”Työntekijän tapa suhtautua asioihin ja elämään auttaa 

miestä katsomaan asioita uudesta kulmasta” 

• ”Koen tulleeni kuulluksi miehenä, en tuomituksi tomppelina” 

 



Lapsi- ja perhelähtöisyydestä 

• Omaisten ja läheisten huomiointi ja informointi. ”Itsellä on 

positiivinen kokemus lastensuojelusta, lapsen isällä ei ole”. 

Mikä on ensikoti? 

• Tunne epäonnistumisesta, häpeä, ”sossulapsen” leima. 

• Suuri yleisö pitäisi pitää paremmin tietoisena. 

• Työ väkivaltaa kohdanneiden lasten kanssa: kotiin jäävän 

vanhemman tietoisuus tärkeää 

 

• Paljon hyviä kokemuksia työntekijöistä eri sektoreilta 

• Paljon hyviä kokemuksia palveluista 

• Huoli tulevaisuudesta + yksinäisyys 

 

 



KIITOS! 




