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Perhetyö ja perhekuntoutus 
 
MIKSI? Kuvaa lyhyesti, mitä palvelujen avulla halutaan saada aikaan. Millaisia hyötyjä 
tavoitellaan?  
Työryhmän tavoitteena on ollut kehittää perhetyön ja perhekuntoutuksen malli 
traumaattisista oloista maahan tulleille lapsille ja perheille. Mallin mukaisessa työskentelyssä 
viedään sosiaali- ja terveystoimen erityistason osaamista lapselle, tämän perheelle ja koulun 
henkilökunnalle. Lapsen, tämän perheen ja koulun henkilökunnan kanssa työskentelyn 
tavoite on traumatisoituneen lapsen oireilun helpottaminen, vanhempien ymmärryksen 
lisääminen ja heidän tukemisensa sekä koulun henkilökunnan kulttuurisensitiivisen ja 
traumatietoisen työotteen kehittyminen.  
 

MITEN TOIMII? Toimintamallin  toimijat, tehtävät ja resurssit 
Perustaso (tässä koulu) tarjoaa traumatietoista, kulttuurisensitiivistä tukea lapsen arjessa ja 
vahvistaa siten tämän omaa toimijuutta. Vertaistukea tarjotaan lasten ryhmien kautta ja 
yhteisöllistä tukea kouluyhteisön kautta.  
Koulussa tunnistetaan vahvempaa tukea tarvitsevat lapset ja perheet, joille järjestetään 
lapsen ja perheen tarpeiden mukaan tukea muiden toimijoiden kanssa. Sosiaalihuolto 
vahvistaa lapsen ja perheen sosiaalista toimintakykyä ja arjen turvallisuutta sosiaalityön ja –
ohjauksen sekä tarvittaessa kuntoutuksen keinoin. Erikoissairaanhoidon hoitointerventiot 
toteutetaan tarvittaessa. Kaikki toimijat sovittavat työskentelynsä yhteen muiden 
toimijoiden kanssa niin, että niistä muodostuu joustavasti perhettä palveleva kokonaisuus. 
Kaikki työskentely lapsen ja perheen kanssa toteutetaan kulttuurisensitiivisesti ja 
kunnioittaen lapsen ja perheen valmiutta työskentelyyn.  
 
MILLÄ EDELLYTYKSILLÄ? Säännöt ja periaatteet, lait ja asetukset 
Mallin toteuttaminen edellyttää, että kaikki ammattilaiset toteuttavat yhteen sovittaen 
tarvittavan arvioinnin, hoidon, ohjauksen ja konkreettisen avun, kuntoutuksen ja lapsen 
mahdollisen suojelutehtävän. Läheisten, vertaisten ja yhteisön tuki tulisi limittää 
ammattilaisten tukeen. Asiakaslapsen ja -perheen luonnolliset verkostot ja ammattilaisten 
tuki tulisi nähdä systeemisesti: Kaikki toimijat ovat suhteessa toisiinsa ja suhteissa 
tapahtuvat muutokset vaikuttavat muihin saman systeemin toimijoihin/jäseniin. Orientaatio 
tukee palveluiden saumatonta yhteensovittamista. Toiminnassa tulee ottaa huomioon 
voimassa oleva sosiaali- terveys- ja sivistystoimea koskeva lainsäädäntö.  
 
TULOKSET Kokemukset ja arvioinnit 
Mallia pilotoineen koulun edustajien mukaan taustoittava ja palveluohjauksellinen yhteistyö 
työskentelyn tukena on tarpeellista, jotta vanhemmat ymmärtävät lapsen oireilua ja 
koulussa osataan tukea vanhempia. Lasten oirehdinta oli rauhoittunut ja vanhempien / 
perheiden toimintakyky vahvistunut. Kriisipainotteisesta ja reagoivasta työskentelystä oli 
edetty tavoitteellisempaan tai kannattelevaan työskentelyyn. Koulun voimavarat ja 
toimintavalmiudet olivat vahvistuneet ja ohjaus erikoissairaanhoitoon ollut hallittua. 
Sosiaalitoimen osuutta tulee ensimmäisten kokemusten perusteella vahvistaa 
 



MITÄ SITTEN? Johtopäätökset ja jatkokehittäminen 
Malli perustuu tutkittuun tietoon (ks. Alatalo & Kantoluoto asiantuntija-artikkeli 2018). 
Mallia tulee jatkokehittää siten, että sosiaalihuollon toimijoiden osuutta vahvistetaan ja 
kaikkien ammatillisten toimijoiden yhteen sovittavaa työskentelyä kehitetään edelleen. 
Mallin kokeiluista tulee tuottaa tietoa ja sen hyötyjä asiakkaille tulee arvioida tutkimuksiin ja 
työntekijä- sekä asiakaskokemuksiin peilaten. Jatkossa tulee myös ottaa asiakkaat mukaan 
mallin kehittämistyöhön.  
 


