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Aiheita

- Alaikäiset turvapaikanhakijat Suomessa

- vastaanottokeskusjärjestelmä

- sosiaalityöntekijän tehtävät alaikäisyksikössä

- moniammatillinen työ: ohjaajat, edustajat, kunnat, Maahanmuuttovirasto, vapaaehtoiset

- työn erityispiirteitä: perhekeskeisen työotteen vaikeudet, tiedon luotettavuus, traumataustan 
huomioiminen, kulttuurikysymykset (nuoret ↔työntekijät, eri kulttuureista tulevat nuoret), 
tulkin käyttö

- ylisukupolviset kysymykset: oman etnisen/perhekulttuurin siirtyminen nuoren mukana



Johdanto – suomalaisen sosiaalityön 
uusi haaste
- vuosi 2015 toi ennennäkemättömät määrät turvapaikanhakijoita: 

(lähde: Maahanmuuttovirasto, vastaanottotilastot)



Vastaanottokeskus työympäristönä

- Odottaessaan hakemuksensa käsittelyä turvapaikanhakija majoittuu vastaanottokeskuksessa 
tai yksityismajoituksessa (sukulaiset, ystävät)

- Alaikäisille ilman huoltajaa tuleville omia ryhmäkoteja ja tukiasuntoja.

- vastaanottokeskuksen monimuotoisuus: asumispalvelu, osa vastaanottojärjestelmää, 
terveyspalvelut JA sosiaalipalvelut

- ennen vuotta 2015 usein kuntien ylläpitämiä

- turvapaikanhakijoiden määrän suuri kasvu toi ylläpitäjiksi paljon uusia toimijoita: suuret 
järjestöt (SPR, Diakonissalaitos), suurehkot yritykset (Luona, Medivida), pienet paikallisjärjestöt 
(MLL Uusimaa) ja pienet yritykset (usein aiempia lastensuojeluyksiköitä) 

- riippuvuus monista toimijoista: Migri, kunnat, Ely-keskus, oma järjestö/työnantaja,…usein 
myös vapaaehtoistoiminta



Sosiaalityö alaikäisyksikössä

Maahanmuuttoviraston delegoimat tehtävät:

- edustajan hankkiminen

- alkukartoitus, lausunto lapsen edusta

- psykososiaalinen työ ja kriisityö

- verkostotyö kunnan suuntaan

- harkinnanvaraista vastaanottorahaa koskevat päätökset

- asiakassuunnitelmat

- vapaaehtoinen paluu

- siirrot kuntaan



Sosiaalityö alaikäisyksikössä 2

Muita tehtäviä:

- vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus ja työnohjaus

- kummiperhetoiminnan käynnistäminen

- keskusteluyhteyden luominen kunnan toimijoihin ja kuntalaisiin

- ruoanlaitto

- hiirenloukkujen käsittely

- nuorten kanssa oleminen: ruokailut, biljardi, puheluiden mahdollistaminen

TOIVON YLLÄPITÄMINEN



Moniammatillisuutta 

- yhteistyökumppaneina ohjaajat, edustajat, kunnat, Maahanmuuttovirasto, vapaaehtoiset

- paljon uusia toimijoita ja nopeita rekrytointeja: työntekijöiden koulutustausta ja työkokemus 
vaihtelivat suuresti

- sosiaalityöntekijä ainoana oman ammattikuntansa edustajana: yhteistyökumppani, 
vallankäyttäjä ja ”ei kukaan”?

- edustajan rooli: vanhemman sijainen vai asianajaja? 

- Maahanvirasto kouluttaa ja määrittää työtä; ohjeistusten epäselvyydet ja niiden suhde oman 
työnantajan ohjeisiin?

- vapaaehtoiset tärkeä taho: suhteet suomalaisiin ei-työntekijöihin kotoutumisen tuki ja 
edellytys



Moniammatillisuutta 2

- kunnan toimijoille usein turvapaikanhakijat uusi asia: vuoropuhelu ja keskinäinen keskustelu

- yhteistyön edellytyksenä vahva oman ammatin tuntemus, selvä tai keskusteltu työnjako, 
kiinnostus toisten tehtäviä kohtaan, toisten työn kunnioittaminen ja valmius avoimeen 
vuoropuheluun

- oman tuen turvaaminen: missä on sosiaalityöntekijän takahuone laitosympäristössä?

- koulutukset, alueelliset verkostot, keskeiset työtoverit



Turvapaikanhakijanuoret asiakkaina

- alaikäisyksiköt joko tukiasumisyksikköjä yli 16 – 17-vuotiaille nuorille tai ryhmäkoteja alle 16-
vuotiaille (lastensuojelulain henkilöstömitoitus)

- oma työyksikköni: 20 alle 16-vuotiasta ryhmäkodissa, 40-paikkainen tukiasumisyksikkö

- tulomaat: Afganistan, Irak, Somalia, Syyria, Eritrea,…

- asiointikieliä: dari, farsi, arabia, somali, tigrinja,…

- kaikki tulleet Suomeen ilman huoltajia, joukossa joitain sisaruksia

- osalla Suomessa muuta sukua (tätejä, setiä, serkkuja,…)

- myös matkalla solmitut ihmissuhteet tärkeitä



Turvapaikanhakijanuoret asiakkaina

- lähtökohta: kieli- ja kulttuurierot, erilainen kokemusmaailma

- luottamuksen ongelmallisuus: kehen voi luottaa, kenen luvalla ja mitä siitä seuraa? → 
hyväksyttävä työskentelyn lähtöasetelmaksi, ammatillinen suhtautuminen!

- Oulun vastaanottokeskuksen psykososiaalisen tuen malli: kehityksen tukeminen (promootio), 
häiriöiden ehkäisy (preventio) ja korjaava toiminta (interventio) → pääpaino arjessa kahdessa 
ensimmäisessä, mutta myös interventiovalmius tärkeä (hyvät suhteet erityispalveluihin!)

- pääosassa kuitenkin turvallisen arjen rakentaminen: luottamus henkilökuntaan, koulunkäynti, 
harrastukset

- oireiden ymmärtäminen vaikeaa: mikä on murrosikää, mikä turvattomuutta, mikä 
traumamuistoja, mikä sairauden oire? → pääosin ei käytössä aiempia 
tutkimuslausuntoja/havaintoja tms.



Identiteetti ja tarina

- alkukartoitus haastattelumuotona: kysymykset perheestä, taustasta ja matkasta todella 
raskaita 

- tiedon kerääminen tehtävä mahdollisimman hienovaraisesti, riittävän ajan varaaminen

- tarinoissa mm. perheenjäsenten väkivaltaista kuolemaa, omia väkivaltakokemuksia, 
ihmiskauppaa ja äärimmäistä turvattomuutta: lapsen tukeminen tämän turvallisessa 
kertomisessa ja jälkityössä

- satunnaisesti myös epäily tarinan totuudellisuudesta: miten tukea identiteettiä, joka ei ehkä 
olekaan oikea → roolin ylläpitäminen äärimmäisen raskasta

- Lapsi on lapsi, kunnes toisin todistetaan: työskentelyn lähtökohtana on tiedossa oleva tieto.

- Kenelle tieto kerrotaan? Sovittava lapsen ja edustajan kanssa; Migrillä oikeus saatavilla 
olevaan tietoon



Perhesuhteet ja niiden ylläpitäminen

- yhteydenpito vaikeaa: puhelinyhteydet puuttuvat, puhelut kalliita 

- tiedonpuutteesta johtuen suuria huolia perheistä, jotka elävät turvattomalla kotiseudulla

- mahdollisuus puhelimenkäyttöön on keskeistä kaikille nuorille, mutta sen merkitys 
turvapaikanhakijanuorille on suunnaton

- huoli perheestä, syyllisyys omasta selviytymisestä, halu täyttää perheen odotukset → 
perheen ajattelemiseen liittyy valtavia ristipaineita niilläkin, joiden perhe on hengissä

- joukossa myös nuoria, joiden perhe on kuollut tai kadonnut (esim. Iranin ja Turkin raja)

- kadonneiden etsiminen Punaisen Ristin/Punaisen Puolikuun kautta: voidaanko nuoren 
olinpaikka kertoa palvelussa? Suojaaminen perhettä uhanneilta henkilöiltä/ihmiskaupalta!

- ystävällinen uteliaisuus ja avoin asenne tärkeitä



Perhesuhteet

- kaikki perheet eivät ole turvallisia: yhteydenpito voi olla myös kuormittavaa/riskialtista

- kulttuurierojen erottaminen kaltoinkohtelusta tärkeää: jotkut toimintatavat ovat normaalia kulttuurista 
vaihtelua, mutta lapseen kohdistettu äärimmäinen väkivalta tai seksuaalinen hyväksikäyttö ei ole 
hyväksyttyä missään

- sensitiivinen ja nuoren persoonan hyväksyvä työskentely tärkeää (ei kauhistelua, liikoja lupauksia tai 
tuomitsemista) → traumainformoitu työote

- nuorella on oikeus rakastaa ja kaivata myös perhettä/sukua/kotimaata, joka on kohdistanut häneen 
kaltoinkohtelua → näiden täysi tuomitseminen tuomitsee myös nuoren itsensä

- Onko turvallisen, korjaavan kiintymyssuhteen rakentaminen vastaanottokeskuksessa mahdollista? 

- sosiaalityöntekijän tehtävänä tukea lähiaikuisia, tarjota tietoa ja ohjata eteenpäin 



Terveyspulmat 

- perusterveydenhoito alaikäisyksikön sairaanhoitajan tehtävänä: aluksi terveystarkastus

- rokotukset, hammashoito, 

- traumat!

- psykiatrinen hoito: mahdollisuus konsultointiin, mutta kuka tekee jatkotyön?

- kaikilla turvapaikanhakijoilla ei ole mielenterveysongelmia

- lääkkeidenkäyttökulttuuri ja suhtautuminen vaivoihin erilaista eri maissa: omahoito, 
sairaanhoitajan apu vai lääkärikäynti?

- erityispiirteenä järjestäytynyt nälkälakko: miten suhtautua, miten seurata, missä vaiheessa 
lastensuojeluilmoitus? → joillain nuorilla voi olla kokemusta pitkällisestä paastosta, mutta 
nälkälakko on otettava tosissaan (mutta sillä ei saa päästä manipuloimaan)



Osallisuuden tukeminen

- Oulun mallissa lähtökohtana kehityksellisyyden käsite: lapsen elämää ja mahdollisia ongelmia 
ei patologisoida eikä lasta nähdä staattisena → myönteisten kehityspolkujen tukeminen

- uusien toimintatapojen opetteleminen (toiminnalliset menetelmät), myönteisen 
minäkäsityksen vahvistaminen ym. 

- Vaikka lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset korostavat lapsen haavoittuvaa asemaa, 
arjessa osallisuuden tukeminen keskeistä

- arjessa laitosolot haasteena: samat säännöt kaikille vai yksilöllistä harkintaa?

- Saako aamupalaa laittaa itse haluamaansa aikaan vai syödäänkö ohjaajan esillepanemaa 
aamupalaa?

- oman kulttuurin juhlien ja tapojen huomioiminen mahdollisuuksien mukaan



Osallisuuden tukeminen 2

- yksilöllinen hygienia- ja vaateraha, ohjaajan kanssa tehdyt hankinnat vai yhteinen varasto?
- Suomessa pyritty rakentamaan nuorta tukevia käytäntöjä, mutta niiden siirtäminen osaksi 
turvapaikkaprosessia vielä kesken (Sipola 2012)
- vastaanottojärjestelmä rakennettu aikuisia ajatellen, yksintulleet lapset ja nuoret eräänlainen 
poikkeus siinä: vaikka retoriikassa vedotaan lapsen erityisasemaan, prosessi ei sitä aina huomioi → 
edustajan merkitys!
- sosiaalityöntekijän mahdollisuudet: osallisuuden korostaminen arkityössä, lapsen edun 
esilläpitäminen turvapaikkaprosessissa
- omat työkäytännöt: monilta nuorilta puuttuu Suomessa usein tavallinen lapsen mielipiteen 
selvittämisen kokemus → sosiaalityöntekijän haastattelu voi olla uusi kokemus
- tulkin osaamisen varmistaminen, avoimet kysymykset, lausuntojen läpikäyminen



- nuoren osallisuuden tukeminen vastaanottojärjestelmässä

- kulttuurin huomioiminen vs. lapsen yksilöllisyyden huomioiminen

- erilainen arvomaailma: miten kertoa suomalaisesta lainsäädännöstä ja arvomaailmasta toista 
kunnioittaen? (esim. perhemallit, seurustelu ym.)

- omien arvojen ja kulttuuristen lähtökohtien tiedostaminen: kenen kulttuurista puhun?

- edellytetäänkö vastaanottokeskuksilta todella samaa kuin suomalaisille lapsille tarjottavilta palveluilta? 
(kaksoisstandardit)

- vapaaehtoistoiminta: kenen ehdoilla ja kenen tarpeista? Nuorten todelliset tarpeet, vapaaehtoisten 
intoon vastaaminen, hyvien suhteiden ylläpitäminen paikallisiin...

- selvitetäänkö kummiperheiden taustat huolellisesti, mitä luvataan ja mikä mahdollista?

- lausunnon kirjoittaminen kerrotun tiedon pohjalta: miten kirjoittaa lausunto, jos on epävarma tarinan 
paikkansapitävyydestä?

Eettisiä 
haasteita



Kysymyksiä


