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Huomioita mallinnuksesta
 Teksti on helppolukuista ja selkeää

 Mallinnus kuvaa järjestelmällisesti tuttuja asioita

 Tavoitteina kaltoinkohtelun estäminen ja sijoitetuille lapsille turvallisen 
lapsuuden antaminen ovat tärkeitä

 Mallinnuksen tarkoitus on luoda kansallista tasalaatuisuutta sijaishuoltoon on 
turvallinen ajatus sijoitettujen lasten kannalta

 Nykyiset koulutuserot näkyvät haasteena koulutustasoissa sekä vahvuuksina 
koulutusten monipuolisuutena

 Sijoitettujen nuorten kärkifoorumin vaatimus vakiintuneista nuorten 
foorumeista ja kehittäjäryhmistä lastensuojelun rakenteissa on Helsingissä jo 
pitkällä

 Vanhempien todetaan usein pitävän laitossijoitusta perhesijoitusta 
parempana, koska laitos ei kilpaile perheen kanssa – monet nuoretkin 
tulevat mieluummin laitokseen

 Suomessa on 640 ls-yksikköä, joista 84% yksityisiä – mallinnukselle on tilausta



 Vaativan laitoshoidon palvelutasoja ei voida tuottaa pienissä yksiköissä -
Helsingin lastenkotien muutoshanke on jo suurelta osin vastannut 
tarpeeseen.

 Kodinomaisuus on mallinnuksessa vastakohtana terapeuttiselle ja 
pedagogiselle ammatillisuudelle – puhekielessä usein laitosmaisuuden 
vastakohtana

 Ammattikorkeakoulujen koulutus laitostyöhön ei ehkä ole yhtenäistä, mutta 
harjoittelujen kautta opiskelijan käytännön tieto ja taito lisääntyy ja samalla 
laitosten rekrytointi helpottuu

 Terapeuttisuudella tarkoitetaan lapsen traumaattisten kokemusten 
käsittelemistä ja muutoksen aikaan saamista niin, etteivät ne vaurioita lasta 
pysyvästi. Näin kuvattuna terapeuttisuus tulee lähemmäs arkityötä ja 
normaali arki jo sinänsä on terapeuttista lapsille

 Hoitomallien ja menetelmien kehittämistä ohjaava kansallinen 
monitieteinen lastensuojelun kehittämisrakenne on tervetullut ajatus ja 
helpottaa etenkin pienempien yksiköiden kehittämistyötä

 Perhetyö nähdään tärkeänä silloinkin kun kotiutuminen ei ole mahdollista –
näin perheiden pelot hälvenevät ja aikuisten yhteistyöstä tulee 
johdonmukaista



 Nuoret ovat todenneet, että kokemusasiantuntijoiden keskusteluapu olisi 
pysäyttänyt nuoren toiminnan sijoituksen aikana - kokemusasiantuntijoita 
tarvitaan kehittämistyön lisäksi vertaistukeen

 Vuorovaikutus aikuisen ja lapsen välillä nähdään tärkeämmäksi 
vaikuttavassa sijaishuollossa kuin erityiset ohjelmat – läsnäolo on 
menetelmiä olennaisempaa

 Moniammatillinen täydennyskoulutus lähentäisi terveydenhuoltoa ja 
opetustoimea suhteessa sijaishuoltoyksiköihin ja vähentäisi päällekkäistä 
työtä – nykyisin rajat tuntuvat arjessa joskus selvästi

 Laitoksiin sijoitetuista lapsista 60-80% kärsii vaikeista mielenterveyshäiriöistä 
mutta ohjaus on ”kaksissa käsissä”

 Johtajien ja vastuuhenkilöiden rooli on ratkaiseva uuden toimintakulttuurin 
kehittämisessä – kaikkien tasojen aikainen osallistaminen on tärkeää

 Työtä pitäisi voida mitata konkreettisesti että muutostarve ymmärrettäisiin ja 
kotiutuminen mahdollistuisi – kun lapset ja vanhemmat on ymmärtävät 
tavoitteet ja omat vaikutusmahdollisuutensa, sijoitukset lyhenevät

 Työturvallisuuden ja kehittämisen kannalta suuremmat yksiköt ovat 
parempia – tämä on käytännössä huomattu Helsingissä 2013 jälkeen

 Sosiaalityöntekijät näkevät kilpailutuksen lisänneen varmuutta yksiköiden 
laadusta ja valvonta on helpottunut – avoimuus ja läpinäkyvyys ovat 
lisääntyneet 


