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Länsi-Vantaan lastensuojelun avopalvelut

Mitä lastensuojelun 
meneminen someen on 
antanut sosiaalityölle?



Miten hyödymme somesta?
• Lastensuojelun toiminnan avaaminen ja julkisuuskuvan muuttaminen

• Asiantuntijuuden vahvistuminen ja arvostuksen lisääntyminen

• Rakenteellinen sosiaalityö 

• Kokemus vaikuttamismahdollisuudesta

• Rekrytointi 

• Yhteisösosiaalityö  ja yhteistyö

• Avoin keskusteluyhteys 

• Lastensuojelun normalisoituminen 

• Lasten oikeuksien vahvistuminen

• Työhyvinvoinnin lisääntyminen

• Ammatti-identiteetin vahvistuminen



Työntekijöiden kuvauksia somesta
- kysely Länsi-Vantaan yksikössä

”..sometoiminta on parantanut Vantaan lastensuojelun imagoa ja ollut hyödyllinen asiakkaille ja suurelle yleisölle, koska se on lisännyt 
tietoa lastensuojelusta ja tärkeistä teemoista.”

”Sometoiminta on antanut minulle mahdollisuuden tarkastella työtäni eri näkökulmasta käsin ja tutustua muiden sosiaalialan toimijoiden 
toimintaan.”

”Koen somen käytön nykyaikaiseksi jonka avulla voidaan tavoittaa sellaisia henkilöitä joita ei muuten saataisi osaksi todellisuuttamme.”

”Yhteisöllisyyden tunnetta, näkökulmia, pohdittavaa.”

Somemaailma on:
 Innostava
 Hyödyllinen
 Helppo

Somettava työntekijä on:
 Innovatiivinen
 Edellä kävijä
 Osaava

Somettava esimies on:
 Kiinni nykyhetkessä
 Rohkaiseva

 Noin 90 % työntekijöistä käyttää somea osana työtehtäviään



Käytännön onnistumisia Vantaalta:
• Henkilökohtaiset tilit mahdollistavat vaikuttamisen esimerkiksi keskustelufoorumeilla:

Facebook: Lastensuojelun erityissosiaaliohjaaja Anna ja Venla Abney Vantaa
Instagram: @venla.sossu

• Päihteet ja vanhemmuus –teemaviikko 2018 (minitutkimus, asiakasosallisuus)
Seuraajistamme 57% kertoi vanhempien päihteiden käytön vaikuttaneen heidän tai jonkun 
läheisen lapsuuteen haitallisesti
Seuraajistamme 84% kertoi puoltavansa pakkohoitoa, kun raskaana oleva nainen käyttää 
päihteitä
Äitien tarinat ja toiveet: välittävä kohtaaminen, riittävä tieto ja monipuolinen tuki

• Kannanotot kaikkien lasten asioissa (esim. kiusaaminen, pride, pelaaminen, lapset somessa)

• Lapsen oikeuksien päivän 2017 julkaisut yhteistyössä Helsingin ja Espoon kanssa 
Seuraajistamme 77% toivoi enemmän tietoa lasten oikeuksista
Seuraajistamme 85% kertoi käsityksensä sosiaalityöstä muuttuneen Vantaan sometoiminnan
avulla

• Yksityisviestit
Ohjausta, positiivista palautetta, kuulluksi tulemisen kokemus



Seuraa, tykkää, jaa:

@vantaanlastensuojelu
#vantaanlastensuojelu
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