
 

Riitta Vartio: 

 

VAATIVAT HUOLTO- JA TAPAAMISKIISTAT 

Vaativimman tason osio:   Monialainen työryhmä perustaa työskentelyn tueksi tarvittavat alatyöryhmät, 

esim. lasten ja nuorten mielenterveystyön työryhmät, työryhmä suunnittelemaan 
vaativia somaattisia sairauksia sairastavien lasten ja nuorten psykososiaalista tukea.  

Perustettiin työryhmä suunnittelemaan vaativien huolto- ja tapaamiskiistojen toimintamallia tulevaan 
maakuntaan ja ot-keskukseen. Työryhmän puheenjohtajana toimi Espoon perheasioiden yksikön päällikkö 
Marjatta Karhuvaara, sihteerinä kehittämiskoordinaattori Riitta Vartio. Työryhmä koottiin monialaisesti 
sisältäen perheoikeudellisten asioiden, lastenpsykiatrian, aikuispsykiatrian, lastensuojelun, perheneuvolan, 
asianajajien, syyttäjän ja oikeuslaitoksen edustajia. 

Työryhmä tutustui vallitseviin toimintakäytäntöihin monipuolisesti. Lisäksi kuultiin asiantuntijoina 
oikeustieteen kandidaatti Ermo Inkeroista sekä Lastensuojelun keskusliiton toiminnanjohtajaa Hanna 
Heinosta. Työryhmä tutustui Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin oikeuspsykologian yksikköön, jossa 
selvitetään lasten kaltoinkohtelutapauksia sekä ohjataan asianmukaiseen hoitoon lapsia ja perheitä. 

HUS, Lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikössä on  luotu   tutkimusprosessi lapsen kaltoinkohtelun 
selvittämisessä ja hoitoonohjauksessa. Asiantuntijuuden ylläpito ja kehittäminen on jatkunut yksikössä 
perustehtävään kuuluvana tutkimuskirjallisuutta seuraamalla, omalla tutkimustyöllä, kouluttautumalla ja 
viranomaisyhteistyön kautta. Yksikön riittävä resursointi mahdollistaa työn laadukkuuden ja jatkuvan 
kehittymisen. 

Vastaavanlainen asiantuntijaorganisaatio olisi luotavissa myös kaikkein vaativimpiin huoltoriitoihin.  
Erityisosaamista tulisi koota yhteen ja olla käytettävissä ainakin lapsen kasvun ja kehityksen, 
lastensuojelullisten kysymysten, aikuissosiaalityön, aikuispsykiatrian, monikulttuurisuuteen ja perheiden 
monimuotoisuuteen liittyvien kysymysten, väkivaltakysymysten sekä juridiikan alalta. Yhteistyö ja joissakin 
tilanteissa yhdessä tekeminen oikeuspsykologian yksikön kanssa olisi luontevaa.  

OT-keskuksessa tulisi aluksi kehittää aivan uudenlaisia toimintamalleja sekä selvitysvaiheeseen että 
”jälkihoitoon” kaikkein vaikeimmissa huoltoriidoissa. Tällaisten mallien luominen edellyttää poikkitieteellistä ja 
monitoimijaista tutkimusta, kansainvälistä oikeusvertailua ja tutustumista muualla maailmassa jo kehitettyihin 
toimintamalleihin. Monitieteisen erityisosaamisen keskuksena OT-keskuksen asiantuntijuutta tulisi voida 
hyödyntää jatkossa 1) sidosryhmien kouluttajana ja konsultoijana sekä 2) kaikkein vaikeimmissa 
huoltoriidoissa asiakastyön tukena perus- tai erityispalveluissa sekä kaikkein vaikeimmissa 
olosuhdeselvityksen laatimisissa, ja mahdollisesti myös 3) uudenlaisten jälkihoitopalvelujen tuottajana.  

OT-keskuksen moniammatillisen työryhmän palvelujen pyytäminen asiakastapauksissa tulisi olla mahdollista 
vain suodatetusti esim. maakunnallisen perheoikeudellisen yksikön oman asiantuntijatiimin tai lastensuojelun 
moniammatillisen asiantuntijaryhmän kautta. Tällä käytännöllä varmistuttaisiin siitä, että erityistason 
osaamista edellyttäviin palveluihin ohjautuisivat vain kaikkein vaikeimmat huoltoriidat.  

Alla on kuvattu esimerkkitapauksia asiakastilanteista, johon ot-keskuksen apua tarvitaan. 

 A) Olosuhdeselvitystyöskentely:  

• Lapsen kuuleminen erityisen haastavissa tilanteissa (lapsen omat haasteet, manipulaatioväitteet, 
vieraannuttamisväitteet, lapsen kohdistuvan rikosepäilyn tutkinta kesken)   

• Selvityksessä tai vanhemmuudessa tai lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa 
erityisen haastavia ilmiöitä ja kysymyksiä, jotka edellyttävät esim. lastenpsykiatrista tai 
aikuispsykiatrista asiantuntemusta / laajaa vanhemmuuden tai lapsen ja vanhemman välisen 
vuorovaikutuksen arviointia / riskianalyysiä psykologisia tai lastenpsykiatrisia menetelmiä käyttäen 
(esim. riski väkivallan jatkumisesta) 

 
B) Aktiivinen lastensuojeluasiakkuus 

 Lastensuojeluasiakkuudessa olevan perheen osalta voitaisiin ohjata lastensuojelun 
moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän kautta OT-keskuksen arviointiin asiakassuunitelman 
tarkentamiseksi ja työskentelyn avuksi.   



 
C) Tuomioistuinpäätöksen ”jälkihoito” 

• OT-keskuksessa tutkitaan ja kehitetään menetelmiä ja hoitomuotoja eroperheen avuksi  ja  tueksi, 
jotta eroperheessä kyettäisiin elämään sopimusten ja tuomioistuinratkaisujen kanssa ilman että 
tilanteet kriisiytyvät. Ot-keskuksessa voitaisiin mahdollisesti myös tuottaa uusia kehitettyjä 
jälkihoitopalveluja sinne ohjautuneille perheille. 
 

Liitteessä on kuvattu toimintamalli graafisesti. 

 

 

 

  

 


