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Kädessäsi oleva raportti kertoo Etelä-Suomen Lapsen ääni -kehittämisohjelmaan kuuluvan 
osahankkeen ”Intensiiviset avopalvelut lastensuojelun ja psykiatrisen hoidon yhteisasiakkaille” 
asiakastyön parissa kehitetystä Vahvuutta perheelle -verkostopalvelusta sekä palvelun kehittämisen 
myötä syntyneistä tuloksista ja muista kehittämisen aiheista. 

Vahvuutta perheelle -verkostopalvelu kehitettiin Länsi-Uudellamaalla Karviaisen perusturvakun-
tayhtymän ja Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollen yhteistoiminta-alueen yhteisessä osahankkeessa. 
Karviaisen piiriin kuuluvat Karkkila, Nummi-Pusula ja Vihti. Karviaisen asukasmäärä on 43 000 
asukasta. Lohjan yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluvat Inkoo, Karjalohja, Lohja ja Siuntio asukas-
määrän ollessa 52 000. Lapsen ääntä rahoittivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä alueiden kunnat 
vuosina 2009–2011, ja se oli osa kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon Kaste-ohjelmaa. 

Lapsen ääni -kehittämisohjelman päätavoite oli lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja 
osallisuuden edistäminen varhaisen tuen avulla ja intensiivisten, nopean toiminnan menetelmillä 
(Högnabba, 2010). Tämän osahankkeen erityisenä tavoitteena oli avohuollon tukitoimeen kuulu-
van menetelmän kehittäminen lastensuojelun asiakkaana oleville, ensisijaisesti alle 13-vuotiaille 
psyykkisen tuen piirissä oleville lapsille. Hankesuunnitelmassa osahankkeen tavoitteet kuvattiin 
seuraavasti: 

Tavoitteista kaksi ensimmäistä toteutuivat. Hankkeessa kehitetty ja tässä raportissa kuvattu 
perhepainotteinen Vahvuutta perheelle -verkostopalvelu korostaa lapsen ja perheen kohtaamista 
lähipalveluperiaatteella joustavasti ja yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeet huomioon ottaen. 
Palvelu kehitettiin ja siihen liittyvä asiakastyö toteutettiin moniammatillisesti psykiatrisen 
sairaanhoitajan, psykologin, sosiaalityöntekijän ja projektisihteerin sekä lastensuojelun 
ja psyykkisen tuen työntekijöiden kanssa. Palvelujärjestelmän rakentaminen rajapinta- ja 
katvealueille sen sijaan ei toteutunut, mutta asiakastyö toteutettiin rajapinta- ja katvealueilla 
olevien asiakasperheiden parissa. Lisäksi eri toimijoiden välinen yhteistyö vahvistui yhteisissä 
kokoontumisissa, ”kehittämissessioissa”, joita järjestettiin Karviaisen alueella kahdeksan ja 
Lohjan alueella seitsemän. Kehittämissessioihin osallistuivat lastensuojelun, lastenpsykiatrian 
ja perheneuvolan tai vastaavan tahon työntekijöitä. Kehittämissessiot pyrkivät varmistamaan 
työntekijöille foorumin, jossa he saattoivat vaihtaa ajatuksiaan asiakkaiden tarpeista sekä kehittää 
yhteistyötään.

Lukijalle

 
�����Moniammatillisen osaamisen yhdistäminen lastensuojelun avohuollon intensiivityömenetelmäksi .2

 
Lastensuojelupalveluiden tuottaminen lähipalveluperiaatteella, jolloin palvelut voidaan toteuttaa 
joustavasti ja yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeet huomioon ottaen. 

 
Palvelujärjestelmän rakentaminen lastensuojelun ja lapsiin ja nuoriin kohdistuvan psykiatrisen 
hoitoverkoston rajapinta- ja katvealueille.3
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Huostaanottojen määrä ja laitoshoidon tarve vähenee.2
 
Alueella toimii moniammatillisia tiimejä, jotka tarjoavat asiakkaille ehjiä 
palvelukokonaisuuksia.3

 
Hallintokuntien päällekkäinen työ vähenee.4

 
 Lasten ja perheiden hyvinvointi paranee ja syrjäytyminen vähenee.1
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Osahankkeen kehittämistyössä pyrittiin ottamaan huomioon myös hankehakemukseen kirjatut 
odotetut vaikutukset:

Odotetuista vaikutuksista tärkeimpänä pidettiin huostaanottojen ja laitoshoidon tarpeen vähene-
mistä. Kehitetystä palvelusta syntyikin toimintamalli, jonka avulla voidaan tukea lapsen turvallista 
asumista kotioloissa sekä monissa tapauksissa myös estää lapsen sijoitus tai huostaanotto. Asiak-
kaiden hyvinvoinnin voitiin todeta parantuneen ja syrjäytymisen vähentyneen verkostopalvelun 
aikana. Verkostopalvelu toimii esimerkkinä siitä, miten moniammatillinen tiimi voi toimia ja 
hallintokuntien päällekkäistä työtä voidaan yrittää vähentää.

Osahankkeessa toimi periaatteessa neljä työntekijää – psykologi, sosiaalityöntekijä ja kaksi psykiat-
rista sairaanhoitajaa – syyskuusta 2009 lokakuuhun 2011. Psykologin tehtävänä oli vastata hank-
keen kehittämistyöstä yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa koko osahankkeen toimialueella. Toinen 
psykiatrinen sairaanhoitaja vastasi Karviaisen ja toinen Lohjan alueen asiakastyöstä. Karviaisen 
alueen psykiatrinen sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä siirtyivät toisiin tehtäviin kesken toiminta-
kauden. Heidän tilalleen tulivat osaksi aikaa psykiatrinen sairaanhoitaja ja projektisihteeri. Sosiaa-
lityöntekijän toimi muutettiin projektisihteerin tehtäväksi, johon kuului sekä käytännön asioiden 
hoitoa että asiakastyötä. Työntekijöiden vaihdosten vuoksi Karviaisen alueen asiakastyö koki 
katkoksia, kun Lohjan yhteistoiminta-alueelle muodostui yhtenäinen kehittävä asiakastyön jakso 
hankkeen alusta loppuun asti. Edellä olevan vuoksi kerätty verkostotyön palaute on yksinomaan 
Lohjan alueelta. Siellä palvelu pystyttiin toteuttamaan jokseenkin suunnitelmien mukaisesti. Muu 
asiakastyön palaute on kerätty molemmilta alueilta. Sydämellinen kiitos kaikesta saamastamme 
palautteesta. 

Nummelassa 31.8.2011

Virpi Lahtiharju
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Erityiset kiitokset Karviaisen perusturvakuntayhtymän lasten ja nuorten palvelulinjajohtaja Satu 
Karppaselle ja Lohjan perusturvan sosiaalipalvelupäällikkö Heli Ranta-Saloselle, jotka ovat vastan-
neet projektista ja olleet koko hankkeen ajan merkittävänä tukena hanketyöntekijöille.

Lämpimät kiitokset ohjausryhmälle: Lohjan alueen terveyden edistämispäällikkö Eija Tommilal-
le, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lasten- ja nuorisopoliklinikan osastonhoitaja Terhi 
Auviselle, Vihdin Kuoppanummen koulun kuraattori Johanna Kautolle sekä Karviaisen perustur-
vakuntayhtymän lasten ja nuorten palveluiden psykologi Hanna Lehtiselle ja Lohjan lastensuojelun 
johtava sosiaalityöntekijä Ulla Dincelille, perheneuvolan sosiaalityöntekijä Kristiina Janhuselle sekä 
muille ohjausryhmässä aikaisemmin vaikuttaneille jäsenille. Satu Karppasen ja Heli Ranta-Salosen 
luotsaama ohjausryhmä toimi koko osahankkeen ajan ratkaisevana tukena kehittämistyölle. 

Samoin suuret kiitokset antoisista ja koskettavista yhteisistä hetkistä yhteistyökumppaneillem-
me lastensuojelun sosiaalityöntekijöille, perhetyöntekijöille, sosiaaliohjaajille, lastenpsykiatrisen 
poliklinikan työntekijöille, perheneuvolan, erityispalveluyksikön, lasten ja nuorten työryhmän 
työntekijöille sekä muille hankkeen työhön osallistuneille henkilöille. Saimme mahdollisuuden 
kulkea hetken aikaa yhtä matkaa rikastuttaen ja kehittäen työtämme eri tavoin. Erityisen arvokasta 
oli nähdä ja kokea erilaisia tilanteita, näkökulmia ja tapoja toimia yhteisten asiakkaiden hyväksi. 

Lisäksi erityiset kiitokset lastenpsykiatri Mika Soiniselle, jonka koko osahankkeen ajan kestänyt 
asiakastyön konsultointi toi kehittämistyöhön johdonmukaisuutta ja syvyyttä kirkastaen työn 
mahdollisuuksia ja päämääriä. Yhteiset, asiakkaiden psykiatrista problematiikkaa valottavat kon-
sultaatiot lastensuojelun työntekijöiden kanssa olivat myös hyvin antoisia. 

Suuret kiitokset kuuluvat myös Etelä-Suomen Lapsen ääni -kehittämisohjelman hallinnolle hui-
kean hankkeen luotsaamisesta. Kehittämisohjelman suuruuden vuoksi oli uskomatonta, että siinä 
kyettiin löytämään punaisia lankoja ja pystyttiin vetämään linjaa erilaisten näkemysten, ajatusten ja 
toiveiden välillä lapsen äänen esille saamiseksi. Ydin asia – lapsi – säilytti monimuotoisissa keskus-
teluissa sittenkin koko ajan keskeisen asemansa. Projektinjohtaja Marja-Riitta Kilposen huolenpito 
ja erikoistutkija Stina Högnabban ammatillinen tuki olivat ratkaisevan tärkeitä. Arvokkaan lisän 
kehittämistyöhön toivat myös projektiryhmän, kehittäjäverkoston ja intensiivisen toimintalinjan 
työskentely. 

Kiitokset
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Edelleen kiitän sydämellisesti osahankkeen työntekijöitä psykiatrinen sairaanhoitaja Erja Kivis-
töä, psykiatrinen sairaanhoitaja Mirva Kopalaista, sosiaalityöntekijä Hanna Pulkkista (ent. Härkö-
nen), sekä heidän tilalleen tulleita projektisihteeri Minna Kuparia ja psykiatrinen sairaanhoitaja 
Hanne Mustialaa. Erjan, Mirvan ja Hannan kanssa otimme ensimmäiset ratkaisevan tärkeät askelet 
kohti unelmaa – uuden palvelun löytämistä lastensuojelun asiakkaille. Unelmamme kiteytyi 
yhdessä löytämäämme palvelun nimeen Vahvuutta perheelle. Vahvuutta perheelle sanaparista tuli 
johtotähti työllemme. Nimen loistavuus säilyi loppuun asti, vaikka käytännön työn tasolla palve-
lu muuttui, muotoutui ja kehittyi viimeisiin metreihin saakka, sillä lastensuojelun piirissä olevat 
lapset perheineen tarvitsevat ennen muuta yksilöllisesti räätälöityä ja monimuotoista palvelua. 
Minna ja Hanne täydensivät osaltaan aloitettua työtä ja toivat omia raikkaita näkemyksiään palve-
lun sisältöön. Erjan sitkeä ja pitkäjänteinen työ perheiden parissa mahdollisti palvelun lopullisen 
syntymisen. Erjan ja Hannen sekä monien muiden arvokkaat kommentit muokkasivat raportin 
nykyiseen asuunsa. 

Kaikkein suurinta kiitollisuutta koen kuitenkin asiakkaitamme – lapsia, vanhempia ja lähei-
siä – kohtaan. Elämän merkityksellisyyden ja epäoikeudenmukaisuuden kohtaaminen yhdessä 
oman avuttomuuden ja auttamishalun kanssa on ollut matka, jonka asiakkaamme mahdollistivat 
meille kaikille mukana olleille. En tiedä pystyinkö oikeasti auttamaan, mutta tiedän oppineeni itse 
tavattoman paljon elämän monimuotoisuudesta kuten toivosta, toivottomuudesta, kiintymykses-
tä, rakkaudesta, ahdistuksesta ja vihastakin. Kohtaamiset ja keskustelut koskettivat. Jokaisesta jäi 
pysyvä jälki sydämeeni.
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1. Johdanto

Lasten ja nuorten huostaanotot puhuttavat jatkuvasti. Taloudellisesti rankkojen toimenpitei-
den vaikutuksista kiistellään. Tämän osahankkeen yhtenä tehtävänä oli selvittää, voidaanko 
sijoituksia ja huostaanottoja estää avohuollon palveluin. Tosin painopisteen ei tietenkään 
pidä olla sijoituksissa ja huostaanotoissa vaan lapsissa ja nuorissa, heidän tarpeissaan ja 
oikeuksissaan ihmisarvoiseen elämään. Tämä on ollut meidänkin painopisteemme. Joskus 
sijoitukset ja huostaanotot ovat välttämättömiä, mutta niitä ennen tulee tapahtua paljon, 
jotta voimme olla varmoja toimenpiteiden välttämättömyydestä. Tässä työssä olemme kehit-
täneet toimintamallin, joka pidentää lasten mahdollisuuksia asua turvallisesti kotioloissa. 

Sijoitus ja huostaanotto ovat voimakkaita interventioita lapsen elämään. Siksi lapsen näkökulmasta 
on äärimmäisen tärkeää, että kuten lastensuojelulaki edellyttää, sijoitukseen ja huostaanottoon 
mennään vasta, kun se on aivan välttämätöntä ja kun kaikki mitä lapsen hyväksi voidaan avohuol-
lossa tehdä, on tehty. Lapsen kotona olo vaatii kuitenkin ennen muuta vahvaa, lapsen kaikenlaisista 
tarpeista huolehtivaa vanhempaa, minkä takia tässä hankkeessa on keskitytty ensisijaisesti tuke-
maan lapsen vanhempia kuulemaan ja ymmärtämään omaa lastaan sekä huolehtimaan hänestä.

Lastensuojelun piirissä olevalle lapselle ja perheelle on tyypillistä, että he ovat syrjäytymässä tai 
syrjäytyneet tavanomaisten palvelujen piiristä. Vanhemmilla ei ole voimaa, tietoa tai mahdollisuut-
ta selvittää, ymmärtää tai toteuttaa lapsen tarvitsemia palveluja, tutkimuksia ja hoitoja. Lapselle 
kuitenkin palvelujen piirissä oleminen on ratkaisevan tärkeätä yhteiskuntaan integroitumisen 
vuoksi. Palvelujen piirissä oleminen ei tarkoita lapselle pelkästään verkoston olemassa oloa vaan 
myös mahdollisuutta saada ajoissa ja nopeasti apua tarvittaessa. Osahankkeessa kehitetty malli 
pyrkii tukemaan lapsen ja perheen pääsyä lapsen kasvua ja kehitystä tukevien palvelujen piiriin 
sekä pysymistä näiden palvelujen parissa.   

Lastensuojelun piirissä oleva lapsi perheineen vaatii syvää psyykkistä ymmärrystä. Lastensuojelu 
joutuu puuttumaan perheiden itsemääräämisoikeuteen, mikä on psyykkisesti rankkaa. Onhan 
kyseessä kaikille ihmisille maailman tärkein asia, oma perhe. Rankoissa tilanteissa ihminen ei toimi 
niin kuin tavanomaisesti toimitaan. Hän on hädissään, pelokas, ahdistunut ja häpeissään. Hänellä 
on usein musertavan paha olla. Hän tarvitsee psyykkistä tukea selviytyäkseen. Niinpä lapsi, jolla 
todetaan lastensuojelun asiakkuuden tarve, tarvitsee lain suoman tuen lisäksi erityistä lastensuoje-
lun asiakasperheiden problematiikkaan perehtynyttä psyykkistä tukea.
Osahankkeen tarkoituksena oli tuottaa toimintamalli lastensuojelun työntekijöille ja yhteistyö-
kumppaneille, mutta hankkeessa syntyikin toimintamalli psykiatrisille sairaanhoitajille. Tämä 
johtui asiakkaiden valtavasta psyykkisen tuen tarpeesta sekä lastensuojelun piirissä olevien asiak-
kaiden vaikeudesta pysyä mukana tavanomaisten palvelujen piirissä. Psykiatrinen työ ei näin ollen 
ainoastaan sopinut erittäin hyvin lastensuojeluun, vaan sille tuntui olevan suorastaan huomattava 
tilaus. Asiakkaiden parissa kehitetystä toimintamallista syntyi luontevasti lastensuojelun avohuol-
lon psyykkisen tuen palvelu. 
Toimintamallin nimi on työntekijöiden yhteisen pohdinnan tuotos. Nimen toivottiin kuvailevan 
erityisesti pyrkimyksiämme. Näin oli luontevaa, että nimeksi tuli Vahvuutta perheelle. Olihan tär-
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keänä tavoitteenamme löytää perheen piilossa olevia voimavaroja lapsen tilanteen parantamiseksi. 
Alkuperäinen tavoitteemme kehittää kaksi lyhytaikaista palvelua – Vahvuutta perheelle -perhe-
palvelu ja Vahvuutta perheelle -verkostopalvelu – osoittautui nopeasti riittämättömäksi. Asiakkaat 
tarvitsivat ja halusivat palvelua paljon enemmän. Näin palvelut yhdistyivät yhdeksi pitkäkestoisek-
si perhepainotteiseksi Vahvuutta perheelle -verkostopalveluksi. 

Lapsen asioita käsittelevä palvelu on nimensä mukaisesti suunnattu usealle henkilölle – verkos-
tolle. Verkosto tarkoittaa vanhemmille, läheisille ja viranomaisille suunnattuja tapaamisia, joissa 
vanhempien/vanhemman lisäksi oli ainakin yksi perheen läheinen tai lapsen asioissa toimiva 
viranomainen. Näin verkostojen koko vaihteli käsittäen pienimmillään neljä ja suurimmillaan 
kymmenen henkeä. Verkosto koottiin lapsen ja perheiden tarpeiden ja vanhempien näkemysten 
mukaisesti. Se sitoutui työskentelyyn ja kokoontui kulloinkin tarpeellisen määrän riippuen lapsen 
ja perheen tilanteesta. Yhteinen lapsen asioiden käsittely ja vanhempien tukeminen lunasti nope-
asti paikkansa. Saatoimme heti alusta alkaen todeta, että vanhempien, läheisten ja viranomaisten 
yhteistyö vahvistaa lapsen ja perheen elämää. 
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2.1. Lapset ja heidän perheensä

Karviaisen ensimmäiset lapsiasiakkaat olivat kaikki monilapsisista perheistä ja perheneuvolan asi-
akkaita tai jonossa perheneuvolaan, mutta muuten he olivat keskenään aivan erilaisia. Yksi, kotona 
oleva äiti, toivoi erityisesti työntekijöiden tulevan kotiinsa päiväsaikaan tukemaan häntä lastenhoi-
dossa. Toisen lapsen vanhemmat toivoivat tapaamisia erityisesti työajan ulkopuolella kodissaan. 
Vanhemmat tekivät paljon töitä ja lapset viettivät pitkiä päiviä keskenään. Kolmansien vanhempien 
kohdalla sosiaalityöntekijä toivoi kotiin tehtävää työtä lasten olosuhteiden selvittämiseksi akuutis-
ti. Kyseessä oli pitkään lastensuojelun asiakkaana olleet lapset, jotka olivat jossain vaiheessa olleet 
sijoitettuna. Senhetkisenä huolenaiheena oli lasten tilanne kotona. Äiti oli pahoittanut mielensä 
perhetyöntekijöihin ja lastensuojeluun yleensäkin, minkä seurauksena lastensuojelulla oli tarve 
löytää uusi tapa auttaa perhettä. Näin oli luontevaa aloittaa palvelun kehittäminen psykiatrisella 
perhetyöllä. Psykiatrinen perhetyö käsitti terapeuttisia keskusteluja, vanhemman hoitoonohjausta 
sekä vanhempien ohjausta toimimaan ja ottamaan huomioon lapsi ja hänen tarpeensa.   

Lohjalla ensimmäisiä lapsia yhdisti puolestaan pitkäaikainen lastensuojelun asiakkuus. Muuten 
lasten tilanteet olivat hyvin erilaiset. Alle kouluikäiset sisarukset, joista toinen oli perheneuvolan 
asiakas, oli sijoitettu isovanhemmilleen heidän oltua ensin sijoitettuna sijaisperheeseen. Sijaisvan-
hempina toimineet isovanhemmat toivoivat apua erityisesti jaksamiseensa, koska lasten tilanne 
oli kokonaisuudessaan hyvin haastava. Sosiaalityöntekijä oli halukas osallistumaan työskentelyyn 
voidakseen varmistua sijoitukseen liittyvistä asioista. Näin lasten vanhemmat, isovanhemmat 
ja viranomainen olivat valmiina työskentelyyn, joten vanhemmista, läheisistä ja viranomaisista 
koostuva verkosto syntyi luonnostaan. Lohjan toisen perheen kohdalla työskentely aloitettiin nuo-
rimmasta, psykiatrisessa sairaalahoidossa olleesta lapsesta, mutta se laajeni nopeasti koskemaan 
perheen kaikkia lapsia. Koulu, lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja tukiperheen äiti tulivat nope-
asti työskentelyyn mukaan. Lisäksi kävi ilmi, että myös isovanhemmat halusivat osallistua lasten 
asioihin. Psykiatris-psykologinen läheisistä ja viranomaisista koostuva verkostotyö lasten elämän 
vahvistamiseksi alkoi. Psykiatrinen sairaanhoitaja valmisteli verkoston yhdessä vanhempien ja 
muiden osallistujien kanssa ja psykologi veti verkostopalaverit. 

2. aSIaKaStYö paLvELun KEhIttÄJÄnÄ

Asiakkaat ja heidän tarpeensa ohjasivat kehittämistyötä koko hankkeen ajan. Lastensuoje-
lun, lastenpsykiatrian ja perheneuvolan väki oli koonnut jo ennen osahankkeen alkua mää-
ritelmän mukaisia alle 13-vuotiaita lapsia perheineen, joilla oli lastensuojelun asiakkuus ja 
tarvetta psyykkiseen tukeen. Näin asiakastyö alkoi heti ja sen myötä osahankkeen oman 
palvelun synnyttäminen luontevasti lasten ja heidän perheidensä parissa sekä yhteistyössä 
työntekijöiden kanssa. 

Lastensuojelun piirissä olevien lasten ja vanhempien moninaiset tarpeet tekivät asiakastyös-
tä kuitenkin vaihtelevaa ja yksilöllistä. Kun lapsi perheineen tuli osahankkeen palvelun piiriin, 
ei alkutilanteesta voinut varmuudella päätellä, millainen perheen tilanne todellisuudessa oli 
ja millaista apua lapsi akuutisti tarvitsee. 
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Palvelujen edetessä kävi yhä ilmeisemmäksi, että kumpikaan palvelu ei yksistään riitä. Psykiat-
risen perhepalvelun piirissä lasten tilanteisiin saatiin hetkellistä helpotusta, mutta näkyvissä ei 
ollut mitään, mikä olisi voinut varmistaa lapsen ja perheen tilanteen vahvistumisen myös pitkällä 
tähtäimellä sen jälkeen, kun palvelu lakkaa. Erityisesti läheisten löytäminen lapsen ympärille 
tuntui tulevan sitä tärkeämmäksi, mitä enemmän työtä tehtiin. Ajatusta tuki myös Lohjalta saadut 
verkostokokemukset, joissa läheisten läsnäolo tuntui olevan lapsen kannalta erityisen merkittävää. 
Läheiset pystyivät usein tukemaan vanhempia ja lapsia tavalla, joihin viranomaiset eivät yltäneet.
Psykiatris-psykologinen verkostopalvelu ei myöskään tuntunut yksin riittävän, sillä vanhemmat 
tarvitsivat yhteisten keskustelujen lisäksi erityistä motivointia ja tukea koskien lapsen tai van-
hempien itsensä tarvitsemia palveluja. Näin osahankkeen kautta annetun perhepainotteisen tuen 
tavoitteeksi tuli varmistaa lapselle ja vanhemmalle heidän tarvitsemansa, lasten hyvinvoinnin kan-
nalta välttämättömät palvelut. Asiakkaiden ja työntekijöiden suullisesti annetut palautteet tukivat 
myös palvelujen yhdistämistä, minkä vuoksi palvelut päätettiin yhdistää muutaman kuukauden 
kokeilun jälkeen yhdeksi perhepainotteiseksi Vahvuutta perheelle -verkostopalveluksi.
Lasten tilanteisiin perehtymisen jälkeen kävi ilmi, että kaikkien palvelun piiriin tulleiden lasten ja 
vanhempien kanssa ei ollut mielekästä toteuttaa kehitteillä olevaa verkostopalvelua, vaan lasten 
ja vanhempien tilanteet edellyttivät muunlaista tukea, kuten vanhemman hoitoon tai sovitteluun 
ohjausta, nuoren ohjaamista nuorisoasemalle, tukea antavia keskusteluja perheenjäsenille, las-
ten ohjaamista kouluasioissa, tilapäistä lastenhoitoa, tukea velkaneuvontaan ja apua kiireellisiin 
remontteihin. Asiakkaiden tarpeita pidettiin tärkeinä, minkä vuoksi apua annettiin asiakkaiden 
ehdoilla, mutta työskentelyä ohjasi sisäinen tavoite toteuttaa verkostotyötä aina, kun mahdollista. 
Niinpä verkostoissa työskentely toteutui 27 lapsen 
(15 tyttöä ja 12 poikaa) kohdalla, joista 12 oli Karviaisen perusturvakuntayhtymän alueelta ja 15 
Lohjan yhteistoiminta-alueelta. Lasten myötä palveluun osallistui 25 vanhempaa, 12 äitiä ja 13 isää 
sekä 22 läheistä, sukulaisia ja ystäviä. Tässä raportissa kerrotaan erityisesti näiden lasten ja läheis-
ten kanssa tehdystä työstä ja sitä kautta syntyneestä Vahvuutta perheelle -verkostopalvelusta.

2.2. asiakastyöhön osallistuneet työntekijät

Hanketyöntekijöiden kanssa yhteiseen asiakastyöhön osallistuneiden työntekijöiden näke-
myksillä, kokemuksilla ja kommenteilla oli merkittävä vaikutus palvelun kehittymiseen. Ajatusta 
työskennellä lapsen verkostojen kanssa tervehdittiin heti alusta alkaen myönteisesti. Verkostotyön 
avulla toivottiin lapsen asioihin selkeyttä ja yhteisiä suunnitelmia. Näin työntekijät suhtautuivat 
pääsääntöisesti myönteisesti tai hyvin myönteisesti pyyntöön osallistua lapsen verkostoon, joskin 
yhteisten aikojen löytäminen vaati välillä sitkeyttä ja kärsivällisyyttä. Joskus piti luopua jonkun 
viranomaisen mukaan tulosta, koska verkostopalaverin ajankohta olisi lapsen kannalta venynyt 
liian pitkälle. 

Osahankkeen kehittävään asiakastyöhön osallistui 137 eri työntekijää. Nämä lasten ja vanhem-
pien kanssa työskentelevät olivat eri tavoin ja erilaisissa kokoonpanoissa yhteistyössä hanketyön-
tekijöiden kanssa. Työntekijät osallistuivat verkostoihin tai työskentelivät lapsen ja perheen kanssa 
yksilötasolla.



LaStEn tYöntEKIJöItÄ yht. 114

Lastensuojelu

Sosiaalityöntekijöitä 15
Perhetyöntekijöitä 1
Perhetyöntekijöitä (yksit.) 8
Nuorisoaseman sos.työntekijöitä 1
Nuorisoaseman psyk. sairaanhoi-

tajia
1

Sosiaaliohjaajia 6
Tukiperheen äitejä 3
Tukihenkilöitä 1
Tukihenkilöitä (yksit.) 1
Sosiaalipäivystyksen sos.työnteki-

jöitä
1

Lastenvalvojia 2

perheneuvola

Sosiaalityöntekijöitä 5
Joht. sosiaalityöntekijöitä 1
Psykologeja 3

psykiatrian poliklinikka
Lastenpsykiatreja 2
Psykiatrisia sairaanhoitajia 3
Psykologeja 2
Lasten psykoterapeutteja 1
Toimintaterapeutteja 2

nuorten psykiatrian poliklinikka
Psykiatreja 2
Psykologeja 1
Psykiatrisia sairaanhoitajia 2

Lasten psykiatrinen sairaala 

Lääkäreitä 1
Psykiatrisia sairaanhoitajia 2
Sosiaalityöntekijöitä 1

Lasten poliklinikka

Lääkäreitä 2
Sairaanhoitajia 1

Lasten ja nuorten sairaala 

Sosiaalityöntekijöitä 1

Koulu

Rehtoreita 3
Luokan opettajia 11

Erityisopettajia 6
Erityisopettajien johtajia 1
Koulunkäyntiavustajia 8
Kouluterveydenhoitajia 3
Koulupsykologeja 2
Koulukuraattoreja 2
Etuluokan psyk.sair.hoit. 1

päivähoito

Lastenhoitajia 4

Erityishuoltopiiri

Vammaispalvelunohjaajia 1

Yhteensä 114
taulukko 1. Lasten  työntekijöitä 
  

vanhEMpIEn tYöntEKIJöItÄ yht. 23

terveyskeskus

Lääkäreitä 2

aikuispsykiatrian poliklinikka 
Psyk. sairaanhoitajia 2
Sosiaalityöntekijöitä 1

päiväsairaala 

Psyk. sairaanhoitajia 2
Sosiaalityöntekijöitä 1

päihdeklinikka

Psyk. sairaanhoitajia 1

Muita

Aikuissosiaalityöntekijöitä 1
Diakoniatyöntekijöitä 3
Vankilan perhetyöntekijöitä 2
Kriss:n tukihenkilöitä 2
Terapiatehtaan sair.hoit. 1
Terapiatehtaan ohjaajia 1
Terapiatehdas HIMA-palvelu 1
Velkaneuvojia 1
Rotary 2

Yhteensä 23

taulukko 2. vanhempien työntekijöitä
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Kun tavoitteet ja asiakkaat olivat valmiina, alkoi yhteinen toiminta lasten tilanteiden parantami-
seksi. Huomio kiinnitettiin kehittämisohjelman toimintalinjan sanoihin intensiivinen ja nopea. 
Intensiivinen viittaa Sivistyssanakirjan mukaan hellittämättömään, pontevaan, voimakkaaseen ja 
kiihkeään. Nykysuomen sanakirjan mukaan se viittaa sisäisesti voimakkaaseen, keskittyneeseen, 
kiinteään, hellittämättömään, voimakkaaseen ja voimaperäiseen. Päädyimme lyhyellä aikavälillä 
toteuttaviin keskusteluihin, joiden tavoitteina oli löytää vanhempien, lapsen ja perheiden piilossa 
olevia voimavaroja. Lyhyt aikaväli pyrki vastaamaan toiveeseen nopeasta interventiosta. Aloitim-
me näin perhepalvelun yhdeksän tapaamisen mallilla, jossa vanhempia tavattiin yhdessä, yksin ja 
perheen kanssa yhteensä kuusi kertaa. Sen jälkeen pidettiin tauko ja tavattiin molempia vanhempia 
yksin ja sitten yhdessä perheenä tilanteen ja mahdollisen lisäavun kartoittamiseksi. 

Intensiivisyys toimi. Vanhemmat osallistuivat halukkaasti tapaamisiin. Sen sijaan nopeus ja määrät-
ty määrä tapaamisia ei toiminut. Hyvin pian kävi ilmi, että lasten ja perheiden tilanteet olivat niin 
vaativia, että rajattu toiminta tuntui aivan liian vähäiseltä tuelta. Eräs äiti ilmaisi asian sanomalla 
palvelun päättyessä: “Jätitte sitten tyhjän päälle.”

Ymmärsimme, että lastensuojelun asiakkaina olevat lapset perheineen tarvitsevat intensiivistä ja 
pitkäkestoista tukea. Päätimme unohtaa palvelun lukumäärät ja tehdä asiakastyötä lasten ja perhei-
den tarpeista käsin, mitä hankesuunnitelmakin tuki.

Pohdimme myös vakavasti koko kehittämisohjelman tavoitetta “lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen”. Lasten ja perheiden hyvinvointia pyrimme edistämään 
luonnostaan palvelumme avulla. Se tuntui itsestään selvältä, mutta jouduimme paljon miettimään, 
mitä lapsen osallisuus voi tarkoittaa osahankkeemme kohdalla. Perehdyttyämme asiakkaiden tilan-
teisiin kävi hyvin pian ilmi, että lasten elämässä oli paljon aikuisia. Lapsen oli usein vaikea hahmot-
taa uusien aikuisten tarkoitusta heidän elämässään, kuten yksi lapsi asian osuvasti ilmaisi: “Ketä te 
oikein ootte, kun on yöjalka, aurinkoiset ja vaik mitä? Mä en tajuu, ketä te sit oikein ootte?”

Lapsi ei kyennyt pysähtymään ja kuuntelemaan. Hän tuntui olevan “täynnä” kaikenlaisia aikuisia. 
Niinpä koko hankkeen ajan mietimme, miten voimme edistää lapsen osallisuutta lapsen elämää 
rakentavalla tavalla. Se on haastavaa, mutta ensimmäinen askel ehkä onkin juuri sen oivaltaminen, 
miten vaikeasta asiasta on kysymys. 
 
Tavanomaisten päivähoito- ja kouluväen lisäksi lapsen elämässä oli koulun erityispalveluja, perhe-
neuvolan väkeä, psykiatrisen puolen osaajia, lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, perhetyöntekijöi-

3. paLvELun SISÄLLön MuoKKautuMInEn

Kehitettävän palvelun ensimmäisiksi tavoitteiksi kirjattiin lapsen ja perheen tilanteen vahvis-
taminen niin, että 

      lapsi pystyy asumaan turvallisesti kotioloissa sijoituksen tai huostaanoton sijaan•	
kehitettävä palvelu on moniammatillinen•	
yhteistyötä tehdään lastensuojelun ja lapsen psyykkisen tahon työntekijöiden kanssa•	
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tä, tukihenkilöitä, tukiperheitä, lastenhoitajia, sijaisperheitä, nuorisoasemaa, nuorten projekteja, 
diakonissoja, yhdistysten ihmisiä sekä monia aikuisten työntekijöitä. Moni taho tuntui tekevän 
paljon asioita lasten ja perheiden hyväksi, mutta silti lastensuojelua tarvittiin edelleen. Lasten 
tilanteet olivat todella vaikeita.

Lasten kohtaaminen kosketti heti. Lapset olivat tottuneet aikuisiin ja lähestyivät heitä mutkatto-
masti ja avoimesti. Vieraan aikuisen oli helppo olla lasten kanssa kotioloissa, mutta hämmennystä 
herätti, miksi lastensuojelua sittenkin tarvittiin. Päädyimme siihen, että lastensuojelu on perheen 
asioissa mukana, koska vanhemmat eivät kykene syystä tai toisesta riittävästi huolehtimaan lapsis-
taan. Päädyimme tukemaan erityisesti vanhempia hoitamaan ja kasvattamaan lapsiaan. Jaoimme 
myös heti alussa yhteisen näkemyksen molempien vanhempien merkityksestä lapsen kasvulle ja 
kehitykselle, minkä vuoksi pidimme tärkeänä saada isät mukaan työskentelyyn. Lisäksi koimme 
lasten jo ikänsä puolestakin (alle 13v.) tarvitsevan erityisesti vanhempiensa vahvaa huolenpitoa, 
turvallisuutta ja välittämistä. 

 
Työskentelyä vanhempien kanssa tuki myös matkan varrella saadut kokemukset siitä, että lasten-
suojelun piirissä olevaa lasta oli vaikea tutkia ja hoitaa lasten ja nuorten psykiatrisissa yksiköissä. 
Tutkimusten ja hoidon mahdollistamiseksi lapsen elämä piti ensin vakauttaa, ja se oli ennen muuta 
perheneuvolan ja lastensuojelun toimikenttää. Näin monien eri näkökulmien myötä päädyimme 
keskittämään toimintamme erityisesti lapsen vanhempiin. Lapsia sovittiin aluksi tavattavan ko-
tikäyntien yhteydessä. Palvelun kehittyessä lapsia haastateltiin verkostojen valmistelu- ja loppu-
vaiheessa muutoslomakkeita käyttäen. Yksilöllisten tukitoimien kehittyessä lasta tavattiin myös 
erikseen ja lapselle järjestettiin tarvittaessapienimuotoinen verkosto jotakin tiettyä asiaa varten. 

 
Isät kokivat lapsen asioihin mukaan tulon pääsääntöisesti hyvänä asiana. He ilmaisivat tyytyväi-
syytensä pikemminkin toimimalla kuin sanallisesti. He tulivat uudelleen ja uudelleen tapaamisiin, 
vaikka tilanteet saattoivat herättää heissä vähän hämmennystä, kuten eräs isä asian ilmaisi: “Kum-
mallista minulle vaan istua ja  keskustella.”

Isät ilmaisivat myös paljon välittämistä ja ymmärrystä osallistumalla palavereihin. He olivat 
näennäisestä vastustamisestaan huolimatta sitkeitä selvittämään lapsen asioita, kuten eräs isä, joka 
sanoi: ““No, mä kestän tän jos on pakko  lapsen takii.”

Vaikutelmaksi tuli, että isien mukaan tulo oli lapsen kannalta ratkaisevan tärkeätä. Lapsen koko 
habitus muuttui, kun hänen isänsä oli mukana asioissa. Lapseen tuli uutta voimaa ilmaista asioita, 
myös kipeitä ja vaikeita asioita.

Monet äidit suhtautuivat isien mukaan tuloon myönteisesti, mutta soraääniäkin kuului. Äideillä 
saattoi olla valtavan paha mieli, jos he olivat kokeneet jääneensä lapsen kanssa yksin. He saattoivat 
kokea isien mukaan tulon uhkana tai saattoivat pelätä isien vaikutusta lapsen elämään. Vanhemmat 
olivat joskus niin loukkaantuneita toisilleen, että ajatuskin joutua keskustelemaan toisen kanssa 
tuntui mahdottomalta. Työtä tehtiin ajoittain todella paljon molempien vanhempien saamiseksi 
mukaan lapsen arkeen. Äitejä taivuteltiin ja isiä houkuteltiin. Työ vaati sitkeyttä ja uskoa vanhem-
pien mahdollisuuksiin. Työn edetessä vanhemmat alkoivat myös huomata yhteisten keskustelujen 
tuoman hyvän lasten elämään, kuten eräs äiti, joka työskentelyn lopuksi ilmaisi moneen kertaan: 
”Ne tapaamiset olivat parhaita missä oltiin koko perhe (myös eroperheen isä).”  
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 Isien osallistumista säätelivät myös konkreettiset asiat. Suurin osa isistä oli töissä (75 %), kun äi-
deistä suurin osa oli kotona (67 %). Isät kokivat usein vaikeana olla poissa töistä tapaamisten vuok-
si. Kun tapaamiset toteutettiin tavanomaisen työajan ulkopuolella, isien osallistuminen onnistui 
selvästi paremmin kuin työajalla. Jokainen työntekijä työskenteli jonkin verran virallisen työajan 
ulkopuolella varmistaakseen vanhempien toiveiden mukaisia tapaamisia. 

Kehittämistyömme raamit ja rakenne alkoivat hahmottua: perhepainotteinen verkostopalvelu lap-
sen tueksi. Alkoi sisällön suunnittelu. Lapset voivat huonosti he tarvitsivat vahvistusta elämäänsä. 
Vahvistusta voisi löytyä “solmujen avaamisesta”. Pohdimme, mitä tapaamisissa tulisi tapahtua, jotta 
saisimme tunteen etenemisestä kohti tavoitettamme. Elämä on niin monimutkaista ja niin mones-
sa umpisolmussa, että on liki mahdotonta tietää, mikä solmuista on se, joka kannattaa yrittää avata 
ja jonka avaaminen avaa kuin itsestään muita solmuja. Niinpä päädyimme luottamaan vanhempiin, 
heidän tietoonsa ja taitoonsa löytää oman elämänsä tärkeimmät asiat. Meidän osuudeksemme jäi 
auttaa vanhempia löytämään itsestään tarvittava tieto ja taito.

Voimavarojen vahvistaminen:Tässä vaiheessa pohdintojamme koulutus- ja kokemustaustamme 
toi uusia merkityksiä kehitystyöhömme. Kolme meistä neljästä oli erityisesti psyykkisten ilmiöi-
den asiantuntijoita. Näin oli luontevaa lähteä etsimään umpisolmuja avaavia keinoja psyykkisten 
ilmiöiden alueilta. Vahvistuminen vaatii energiaa. Energiaa ihminen löytää itsestään silloin, kun 
hän voi kokea oman tekemisensä merkittäväksi. Näin päädyimme kehittämään kysymyksiä, jotka 
auttavat vanhempia löytämään omasta arjestaan ja historiastaan lapsia koskevia, merkittäviä asioi-
ta, jotka he ovat erityisesti itse saaneet aikaiseksi. Ajattelimme vanhempien löytävän näin itsestään 
uutta vahvuutta, jonka turvin he uskaltaisivat lähteä kohtaamaan myös ikäviä ja vaikeita asioita. 
Palvelun ensimmäinen tukipilari – voimavarojen vahvistaminen - oli valmis. Mutta eihän elämä 
näin helppoa ole, tiedämme sen toki kaikki. Tarvitaan muutakin.

Tunteiden käsittely: Lapset on “rakennettu” niin, että he herättävät aikuisissa, erityisesti omis-
sa vanhemmissaan, voimakkaita tunteita. Näin luonto varmistaa, että lapset tulevat hoidetuiksi. 
Lastensuojelu on lapsia ja heidän vanhempiaan varten, siis voimakkaasti tunnepitoinen asia. 
Näin päädyimme tunteiden tunnistamisen, kohtaamisen ja käsittelyn tärkeyteen. Ajattelimme, 
että tunteiden hallintaan saaminen mahdollistaa asioiden järkevän käsittelyn. Tilanteet eivät olisi 
tunteiden vietävissä, vaan pystyisimme keskittymään lapsen asioihin. Palvelun toinen tukipilari – 
tunteiden käsittely – oli syntynyt.

Psykoedukaatio: Asiakastyön alkumetreillä jäin kiinni vähän alkeellisesta virheestä. Pidin itses-
tään selvänä, että asiakkailla on aika paljon tietoa lastensuojelusta. Se oli virheellinen lähtökohta. 
Vanhemmilla ja lapsilla oli toki jotakin tietoa, olivathan he lastensuojelun asiakkaita ja moni pit-
känkin ajan takaa, mutta nopeasti kävi ilmi, että heidän tietonsa ja ymmärryksensä lastensuojelun 
tavoitteista ja keinoista olivat sittenkin suppeita ja täynnä väärinkäsityksiä. Näin löytyi psykoedu-
kaatio - työtapa, jonka avulla vanhemmille ja muille osallistujille havainnollistettiin lastensuojelua 
ilmiönä, lapsen historiaa ja paikkaa tässä ilmiössä sekä lapsen tulevaisuuden mahdollisuuksia 
lastensuojelun keinoin ja näkökulmasta katsottuna. Psykoedukaatio osoittautui myös hyväksi työ-
tavaksi lisätä vanhempien ymmärrystä lapsen kasvusta, kehityksestä ja eri hoitomuotojen mahdol-
lisuuksista.
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3.1. voimavarojen vahvistaminen

Voimavarakeskeinen näkökulma yhdisti hanketyöntekijöitä. Oltiin yhtä mieltä siitä, että jokaisella 
on paljon käyttämättömiä voimavaroja. Niinpä tavoitteeksi asetettiin voimavarojen vahvistaminen. 
Toisaalta palvelun kehittämisen lähtökohtana oli alun perin työtapa, jonka jokainen voisi opetella 
peruskoulutuksesta riippumatta, minkä vuoksi tapaamisten “selkärangaksi” pyrittiin löytämään jo-
takin helposti opittavaa ja toteutettavaa. Päädyttiin voimaa antavien kysymysten laatimiseen. Myös 
asiakkaat vaikuttivat voimaa antaviin kysymyksiin, joskin tiedostamattaan. Jos kysymykset eivät 
olisi tuntuneet asiakkaista hyviltä, niin kysymyksistä olisi luovuttu. Asiakkaiden käyttäytyminen ja 
heiltä saatu palaute rohkaisivat kuitenkin erityisesti käyttämään kysymyksiä. 

Kysymykset kehitettiin Evan Georgen Suomessa 2005 pidetyn ratkaisukeskeisen koulutuspäivän 
pohjalta. Evan George ajattelee, että jokainen ihminen vaikuttaa itse valinnoillaan omaan tilantee-
seensa. Terapeutin tehtävä on auttaa asiakasta selvittämään, mitä hän on itse tehnyt silloin, kun 
asiat ovat menneet hänen kannaltaan hyvin. Kun ihminen kokee onnistuneensa, hänen uskonsa 
omaan toimintaan vahvistuu. Onnistumisen kokemukset tuovat myös mielihyvää, minkä vuoksi 
ihminen haluaa niitä lisää. Hän alkaa itse vahvistaa omaa, hyviä asioita tuottanutta toimintaa.

Ensimmäiset kysymykset: Lasten ja vanhempien kanssa käytäviä tilanteita varten kehitettiin 
kolme erilaista kysymyssarjaa. Ensimmäisessä sarjassa pyritään pääsemään ikävien asioiden äärelle 
niin, että usko vanhemman ja lapsen mahdollisuuksista parempaan elämään säilyy keskustelun 
ajan:

Kysymykset herättivät vanhemmat ja lapset. Ne ohjasivat myös jollain ihmeellisellä voimalla suo-
raan kipeimpien asioiden äärelle. Esimerkiksi 11 -vuotias lapsi vastasi välittömästi ensimmäiseen 
kysymykseen, että hän ei halua muuttaa isälle, jolloin päästiin keskustelemaan lapsen kannalta 
tärkeimmästä kysymyksestä, vanhempien erosta. Yhdeksänvuotiaan lapsen isä puolestaan alkoi 
puhua lapsen levottomuudesta ja raivokohtauksista hakien niihin apua. Kymmenvuotiaan lapsen 
äiti alkoi kertoa päihdeongelmastaan ja suunnitelmistaan, miten hän voisi selvitä sen kanssa jatkos-
sa. Vaikeuksista puhuminen tuntui olevan tavanomaista helpompaa, kun varsinaisena tavoitteena 
oli löytää, mitä hyvää vanhempi ja lapsi olivat itse saaneet aikaiseksi lapsen elämässä. Vaikutelmak-
si tuli, että kysymykset auttoivat säilyttämään myönteisen kuvan tulevaisuudesta, jolloin kipeiden 
asioiden käsittely helpottui. Erityisen koskettavalta tuntui asiakkaiden halu saada hyvää muutosta 
elämäänsä. Kysymysten kautta he itse ottivat esille vaikeaksi kokemiaan asioita. 

 
 2. Miten olet saanut aikaiseksi sen, mitä  et halua muuttaa omassa / lapsesi elämässä? 
  Mitä olet itse erityisesti tehnyt?

 
 3.  Miten voisit lisätä omassa /lapsesi elämässä niitä hyviä asioita, jotka olet  jo tähän asti saanut 

aikaiseksi?

 
  1. Mitä et halua muuttaa omassa                                 elämässäsi / lapsesi elämässä?
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Toinen kysymys:Toinen kysymyssarja sisälsi vain yhden kysymyksen, jota toistettiin tarvittaessa. 
Kysymys auttoi erityisesti pääsemään perille siitä, mikä asia lapsella tai vanhemmalla oli päällim-
mäisenä mielessä, mihin he toivoivat apua akuutisti. Kysymys kuuluu:

Tunteen painottaminen oli tämän kysymyksen “avain-sana”. Se herätti ajattelemaan. Kysymys oli 
erityisen arvokas tilanteissa, joissa keskustelu tuntui päättyvän umpikujaan tai se tyrehtyi muuten 
vaan. Esimerkiksi kahdeksanvuotias lapsi kuultuaan kysymyksen ryntäsi kaapille ja kaivoi sieltä 
koiran ruokakupin. Näin hän alkoi kertoa koirastaan, jonka lopettamisen hän oli kokenut rank-
kana. Kysymys herätti vanhemmissa usein konkreettisia mutta lapsen kannalta tärkeitä toiveita. 
Esimerkiksi eräs äiti toivoi apua lapsen englannin opiskeluun ja toinen äiti lapsen jatkuvaan pelaa-
miseen, jolloin päästiin luontevasti keskusteluissa eteenpäin tärkeiden teemojen parissa.

Kolmannet kysymykset: Kolmas kysymysten sarja kehitettiin tapaamisten lopettamista varten. 
Näiden kysymysten avulla asiakkailta saatiin ja heille voitiin antaa tärkeätä palautetta tapaamisesta. 
Nämä kysymykset auttoivat lopettamaan tapaamiset niin, että vaikeiden asioiden käsittelystä huoli-
matta saatettiin vielä lopuksi kiinnittää huomiota hyviin asioihin. Asiakkailta kysyttiin jompikumpi 
tai molemmat kysymykset:

Työntekijä puolestaan kertoi palautteensa asiakkaalle seuraavaan tapaan:

Asiakkaille tehtävät kysymykset kertoivat, mitkä asiat olivat asiakasta oikeasti koskettaneet ja saat-
toivat antaa siten arvokasta tietoa jatkotyöskentelyä varten. Tavallista kuitenkin oli, että asiakkaat 
kertoivat keskustelun olleen kokonaisuudessaan tärkeä. Ilmeistä näki kuitenkin, että kysymykset 
herättivät asiakkaissa pohdintaa ja prosessointia. Työntekijän palaute asiakkaalle kuului puoles-
taan työskentelyn helmiin, joissa sai hyvän tilaisuuden painottaa jotakin keskustelussa merkittävää 
kohtaa. Työntekijä saattoi sanoa esimerkiksi, että äiti teki vaikutuksen, kun hän pystyi keskustele-
maan lääkkeiden väärinkäytöstä –  tai lapsi teki vaikutuksen, kun hän uskalsi sanoa, että hän pelkää 
äidin suuttuvan –  tai isä teki vaikutuksen liikuttuessaan ajatuksesta, että lapsi on hänelle tärkeintä 
elämässä. Kipeistä ja koskettavista asioista puhuminen vaatii rohkeutta.

Kysymykset tuntuivat kestävän aikaa ja tilanteita koko palvelun ajan. Ne tuntuivat jatkuvasti 
hyviltä sekä asiakkaista että työntekijöistä. Työntekijöiden haasteeksi tuli kuitenkin luoda tilanteet 
sellaisiksi, että kysymysten tekeminen oli luontevaa ja onnistui hyvässä hengessä. Tämä osoittautui 
loppujen lopuksi haastavimmaksi asiaksi. Tässä kohden psyykkisten ilmiöiden koulutuksesta ja 
kokemuksesta tuntui olevan erityistä apua.

 
 1. Mikä tässä tapaamisessa /keskuste   lussa
  oli sinun mielestäsi       merkittävää?

 
 2. Minkä asian tahdot erityisesti 
  muistaa tästä tapaamisesta?

 
 3. Minuun teki erityisen vaikutuksen tässä keskustelussa se, että…

 
 Mistä täällä tulisi nyt puhua, että kun sinä / te lähdette täältä tänään, 
 niin sinulle / teille tulisi lähtiessänne tunne, että tämä tapaaminen kannatti?
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3.2. tunteiden käsittely

Tunteiden käsittelyn tärkeys yhdisti voimavarakeskeisen näkemyksen ohella hanketyöntekijöitä. 
Tunteiden hallintaan saaminen tuntui merkittävältä, jotta tunteet eivät pääsisi ohjailemaan tilan-
teita liikaa ja väärään suuntaan. Asiakkaat vaikuttivat tunneasioihin suoraan omilla reaktioillaan, 
tunteillaan ja kommenteillaan.  
Tunteista kerrottiin myös älyllisellä tasolla, jos se tuntui sopivalta. Arkisessa elämässä on usein 
tärkeätä erottaa tunteet ja niiden seuraukset. On varsin tavallista, että ihmisten tunteet muuttuvat 
erilaisiksi seurauksiksi ennen kuin ihminen itse edes sitä huomaa. Jos joutuu noloon tilanteeseen 
vaikka jäämällä kiinni huonosti tehdystä työstä, ihminen– sen sijaan että puhuisi häpeästään, saat-
taa syyttää tilanteestaan toista ihmistä. Tai jos pelkää epäonnistuvansa, ihminen – sen sijaan, että 
puhuisi epäonnistumisen pelostaan – saattaa keksiä erilaisia tekosyitä, miksi asiaa ei kannata tehdä 
tai miksi se ei ole hyvä idea. Myös lapset ymmärtävät nopeasti alkuperäisten tunteiden ja niiden 
seurausten erot, kuten yhdeksänvuotias poika, jonka kanssa keskusteltiin siitä, kun joku huutaa 
hänelle. Poika keksi spontaanisti sanoa: 

Tunne ei ole irrallinen ilmiö vaan se liittyy aina johonkin asiaan. Lastensuojeluunkin liittyy paljon 
tunteita, kuten lapsen menettämisen pelkoa, pettymystä omaan kyvyttömyyteen tai lapsen käytök-
seen, häpeää oman tai lapsen toiminnan vuoksi ja huonommuuden tunnetta lastensuojelun puut-
tumisen vuoksi. On hyvin todennäköistä, että lastensuojelun piirissä melko tavalliset asiakkaiden 
syytökset työntekijöitä kohtaan – tai muu epäasiallinen käytös, asioiden riitauttaminen sekä niistä 
hermostuminen, ovat useimmiten tunnistamattomien ja käsittelemättömien tunteiden seurauksia. 
Erityisen ikävää on, että seuraukset vievät usein sekä työntekijöiden että asiakkaiden energian ja 
ajan sen sijaan, että voitaisiin keskittyä lapsen ja hänen perheensä arjen parantamiseen. 

TUNNEÄLYKORTIT

kertoo välittämisestä sekä

 
ymmärryksestä ja paineesta, 

että lasta tulee auttaa.

*Ahdistuksesta pääsee eroon, 

kun asialle tehdään jotakin.

ahdIStuS

 Pelko kertoo halusta antaa  
ja saada lapselle hyvä tulevaisuus.

*Pelko on voima, joka motivoi auttamaan lasta.

pELKo

kertoo asian tärkeydestä.

*Lohduttaminen syventää suhdetta lapseen.

SuRu

 
kertoo toiveesta ja odotuksesta, Että lapsella olisi parempi olla.

 * Pettymys lievenee, kun sen ymmärtää. 
Ymmärtämisen kautta omat voimat palautuvat.

pE t t YMYS

kertoo oman itsen 
tärkeyden ymmärtämisestä.

*Jokaisen toiminta on tärkeää 

sekä itselle että toiselle.

hÄpEÄ

“Tai sit voi kysyä siltä, ooksä pettyny?”
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Tunteiden kohtaaminen ja käsittely eivät ole help-
poja asioita. Ikäviä tunteita on vaikea tunnistaa, 
vaikka niistä osattaisiin suoraan kysyä. Ihminen pyr-
kii herkästi väistämään, kieltämään tai mitätöimään 
ikävät tuntemukset. Niistä tulee inhottava olo. 
Toivotaan, että niitä ei olisi ollutkaan tai ajatellaan, 
että jos niitä ei myönnetä, niin ne katoavat. Lasten-
suojelussa tunteet ovat kuitenkin niin vahvoja, että 
niitä on vaikea tai suorastaan vaarallista ohittaa. 
Ohitettujen tunteiden seuraukset voivat olla arvaa-
mattomia ja niiden lataus on herkästi voimakkaam-
pi kuin alkuperäiset tunteet olivat. Tällaiset ilmiöt 
ovat tuttuja mm. väkivaltatilanteista, joissa aika 
harmittomilta tuntuvista riidoista saattaa seurata 
järkyttäviä tapahtumia.

Ihminen joutuu usein tekemään tietoista työtä kyetäkseen kohtaamaan ikäviä tunteita. Se on 
rankkaa ja vaikeaa. Niinpä pohdimme, miksi ikävät tunteet ovat ylipäätään olemassa ja mikä mer-
kitys niillä on meille ihmisille. Edelleen pohdimme, miten osaisimme rohkaista ihmisiä tunteiden 
kohtaamiseen, minkä seurauksena tunneälykortit syntyivät. Kortit herättävät ajattelemaan, miksi 
ikävät tunteet ovat olemassa ja mitä ne voivat kertoa ja antaa meille. Ne pyrkivät rohkaisemaan 
tunteiden kohtaamiseen. Niiden edelleen kehittäminen jää muiden tehtäväksi.

Ikävilläkin tunteilla on siten huomattava merkitys ihmisten elämässä. Vanhemman viha voi kertoa 
kiintymyksen ja rakkauden syvyydestä, joka hänellä on lapseensa. Nuoren raivo voi kertoa millai-
sella vimmalla ja energialla hän yrittää löytää omaa tietään. Lapsen valehtelu voi kertoa, miten hyvä 
hän haluaisi olla ja miten tärkeänä hän pitää toisen kiintymystä.  Työntekijän ahdistus voi kertoa 
hänen halustaan auttaa ja tukea lasta sekä hänen perhettään.

3.3. psykoedukaatio keskustelujen tukena

Psykoedukaatio on voimakkaasti kehittymässä oleva toimintamuoto, jolle ei ole suomenkielis-
tä vastinetta ja joka määritellään eri tavoin asiayhteydestä riippuen. Yleisesti voidaan kuitenkin 
ajatella psykoedukaation viittaavan psyykkisten ilmiöiden (psyko) koulutukselliseen (edukaatio) 
lähestymistapaan, jonka avulla pyritään lisäämään ihmisten ymmärrystä ja tietoa psyykkisesti 
vaativista tilanteista. 
 
Asiakkaiden toiveiden, kysymysten ja kommenttien myötä tarve ilmiöiden ymmärtämiseen ja 
tiedon saamiseen tuli näkyväksi. Näin asiakkaat synnyttivät psykoedukatiivisen lähestymistavan 
osaksi palvelun toimintaa. Vahvuutta perheelle –verkostopalvelussa psykoedukaatio määriteltiin 
työtavaksi, jolla voitiin lisätä vanhempien ja lasten ymmärrystä lastensuojelusta, sen tukitoimen-
piteistä ja tarkoituksesta. Lapsen tilanne selkeni huomattavasti, kun lapsen asiat kuvattiin fläppi-
taululle. Kaikkien nähtäväksi tulivat keinot ja tavoitteet, edut ja haitat, vaikeudet ja vahvuudet sekä 
niihin liittyvät tunteet. Näin psykoedukaatio auttoi myös tunteiden äärelle pääsyä. Tunteita oli 
helpompi kohdata, jos niistä puhuttiin yleisesti: jokaista pelottaa lapsen menettäminen ja hävettää 



 
KEINOT VANHEMMILLE LAPSEN 

HYVÄN ELÄMÄN TOTEUTTAMISEKSI

 
 HYVÄ ELÄMÄ LAPSELLE
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lapsesta tehty lastensuojeluilmoitus.

Psykoedukaation kautta täsmentyi myös palvelun kirkkain tavoite. Kaikki keskustelut, tapaamiset, 
yhteydenpidot ja toiminnot tähtäsivät yhteen ja samaan päämäärään: 

Tämä tavoite pyrittiin kirjaamaan fläppitaululle näkyviin. Tätä kirjoittaessani havaitsen, että van-
hemmat olisivat todennäköisesti tarvinneet myös itseään koskevan tavoitteen kirjattavaksi näky-
viin. Se olisi voinut olla esimerkiksi: 

Näin palvelun tukipilarit oli löydetty, mutta koko osahankkeen ajan jatkunut kehittämistyö oli vas-
ta päässyt alkuun. Seuraavassa kuvataan, millainen kolmiportainen rakennelma palvelusta kehittyi.
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Palvelun aloittamisesta sovittiin vanhempien/vanhemman, sosiaalityöntekijän ja psykiatrisen 
sairaanhoitajan kanssa yhdessä.  Palvelun pituus vaihteli lasten ja perheen tilanteiden mukaan. Jos 
lapsella oli pitkä historia lastensuojelussa, se yleensä viittasi pitkäkestoiseen monia vuosia kestä-
vään palveluun. Monet osahankkeen asiakkaat olivat palvelussa niin pitkään kuin se osahankkeen 
asiakastyön puitteissa oli mahdollista.

Palveluun liittyvien tapaamisten intensiteetti vaihteli työstettävän asian mukaan, minkä vuoksi 
tapaamisia saattoi olla viisi kuusi kertaa kuukaudessa tai epäsäännöllisesti esimerkiksi yhtenä kuu-
kautena useita ja toisena kuukautena ei ollenkaan. Suuresta vaihtelusta huolimatta verkostopalvelu 
voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:  

Tavoite oli löytää vanhempien kanssa lapsen elämää tukeva läheis- ja viranomaisverkosto, max. 10 
henkeä vetäjä mukaan luettuna.

Tavoite oli tehdä valitun verkoston kanssa sitoutunutta työtä, josta muodostui prosessi. 

Tavoitteena oli vastata akuutisti lapsen ja perheen tarpeisiin, joihin ei löydetty muuten apukeinoja, 
esimerkiksi lapsen ja vanhemman hoitoonohjaus tai lapsen ja vanhemman yhteyden uudelleen 
rakentaminen. 

Kaksi ensimmäistä vaihetta toimivat palvelun ”selkärankana” ja ne toteutettiin peräkkäin. Verkostot 
valmisteltiin vanhempien ja lapsen kanssa ja sen jälkeen muiden osallistujien kanssa. Kokemusten 
mukaan mitä paremmin osallistujat oli valmisteltu verkostoon, sitä paremmin verkostot toimivat. 
Yksilöllisten tukitoimenpiteiden ajankohta vaihteli lapsen ja perheen tilanteen mukaan. Lapsi ja 
vanhemmat saattoivat tarvita yksilöllistä palvelua heti aluksi, valmisteluvaiheessa, verkostovaihees-
sa tai verkostovaiheen päätteeksi.

4. vahvuutta pERhEELLE 
-vERKoStopaLvELun RaKEnnE

Verkostopalvelu oli lastensuojelun avohuollon tukitoimi, joka edellytti lapselta lastensuo-
jelun asiakkuutta ja josta sosiaalityöntekijä teki avohuollon tukitoimen päätöksen. Palvelu 
kehitettiin alle 13-vuotiaiden lastensuojelun ja psyykkisen tuen yhteisasiakkaiden parissa, 
mutta se soveltuu käytettäväksi kaikille lastensuojelun asiakkaille avohuollon tukitoimena.

 
 Verkoston valmistelu vanhempien, lapsen ja perheen kanssa (4.1.)1

 
Yksilölliset tukitoimenpiteet palvelun aikana (4.3.)3

 

 Verkostopalaverit vanhempien, läheisten ja viranomaisten kesken: 
 Lapsi osallistui verkostopalavereihin vain erikseen sovituissa tilanteissa (4.2.)
2
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4.1. verkoston valmistelu vanhempien kanssa lasta kuullen

Valmistelun tavoitteena oli yhteistyössä molempien vanhempien ja lapsen kanssa löytää lapsen 
arkea ja elämää tukeva läheisten ja viranomaisten verkosto. Valmistelu alkoi vanhemman / van-
hempien ja lapsen tapaamisilla. Jos toiseen vanhempaan ei ollut yhteyttä tai vanhempien vanhem-
muussuhde oli tulehtunut, vanhempien tilanteet pyrittiin selvittämään ensin. Erityisen tärkeänä 
pidettiin yhteyden saamista lapsen molempiin vanhempiin. Tavoitteena oli saada vanhemmat 
saman pöydän ääreen lapsen kasvua ja kehitystä tukemaan. Tämä saattoi olla palvelun kaikkein vai-
kein vaihe ja vaatia jopa parikymmentä tapaamista, lukuisia puheluita ja sähköposteja. Vanhempi 
saattoi olla vankilassa, asua kaukana, olla muuten teillä tietämättömillä, huonokuntoinen tai yksin-
kertaisesti vain kieltäytyä tapaamasta toista vanhempaa. Vanhempien keskinäinen tai vanhempien 
ja vanhempipuolien tilanteet saattoivat olla niin tulehtuneita, että lapsi oli – ei vain kahden vaan 
– useammankin tulen välissä. Lapsi saattoi myös karata tapaamaan toista vanhempaa ja oppia näin 
luvatonta sekä hallitsematonta käyttäytymistä. Lapsen kannalta tuntui erityisen tärkeältä, että 
vanhemmat voivat yhdessä keskustella hänen asioistaan. 

Työ vanhempien saamiseksi yhteiseen keskusteluun lapsen asioista tuntui vaativuudestaan huo-
limatta koko hankkeen ajan erittäin merkittävältä. Jos vanhempia ei saatu saman pöydän ääreen, 
vaikutelmaksi tuli lopussa, että sen eteen olisi sittenkin kannattanut alussa tehdä vielä enemmän 
työtä. Lapsi oli mukana valmistelussa eri tavoin riippuen lapsen suhteesta ja tilanteesta molempiin 
vanhempiin.

Läheiset valmisteltiin verkostovaiheeseen joko tapaamalla heitä tai keskustelemalla asioista 
puhelimitse, joskus sähköpostitse. Viranomaisten valmistelu toteutettiin useimmiten puhelimitse 
ja sähköpostilla. Läheisten ja viranomaisten kanssa vaihdettiin ajatuksia tärkeistä lasta ja perhettä 
koskevista teemoista. Lisäksi heitä pyydettiin valmistautumaan ensimmäiseen verkostopalaveriin 
omalta osaltaan miettien, mikä oli heille tärkeä keskustelunaihe tapaamisessa. 

Luottamuksen synnyttäminen, herkkyys ymmärtää asiakkaiden tilanteita, tunteiden käsittely ja 
lapsen asioista nousseen pahan olon sietäminen olivat tärkeitä ”työvälineitä” valmisteluvaiheessa. 
Voimaa antavien kysymysten käyttäminen oli asiakkaiden arkea rakentavaa ja auttoi piinallisissa 
tilanteissa avaten keskusteluun uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia. Kysymysten esittäminen 
osoittautui kuitenkin vaativaksi. Asiakkaiden tilanteiden väkevä imu oli viedä mukanaan. Työnte-
kijän huolellinen valmistautuminen tapaamiseen ja erillinen kysymyslomake tukivat työntekijää 
tilanteiden hallinnassa.
Sukupuun ja verkoston piirtäminen olivat keinoja hahmottaa ja muistaa mahdollisuudet, joita 
asiakkaiden elinpiiristä saattoi löytyä. Tavallista oli, että vanhemman mielestä aluksi oli mahdoton-
ta ottaa sukulaisia tai perheen ystäviä mukaan, mutta asiaa työstettäessä hänen mielensä muuttui. 
Vaikutelmaksi jäi, että vanhempi saattoi pelätä hyljätyksi tulemista tai moitteiden ryöppyä, jos 
sukulainen sai tietää lapsen ja perheen todellisen tilanteen. Herkkyys tilanteessa tarkoitti van-
hemman tunteiden tunnistamista. Yhteydet sukulaisiin pyrittiin luomaan ilman hylkäämisen tai 
nöyryyttämisen pelkoa tai mahdollisuutta.
Sitkeys ja joustavuus olivat ominaisuuksia, joiden avulla tuntui syntyvän hyvää ”tulosta”. Sitke-
ys niin, että aikaa oli varattu riittävästi ja keskusteluun haettiin yhä uudelleen ja uudelleen uusia 
näkökulmia, jotka auttoivat asioissa eteenpäin. Joustavuutta tarvittiin sekä puhelinajoissa että 
tapaamisten toteuttamisessa. Tavallista oli, että verkostopalaveri sovittiin vähän tavanomaisen työ-
ajan ulkopuolelle ja perhetapaaminen saatettiin toteuttaa kokonaisuudessaankin virallisen työajan 
ulkopuolella.    
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4.1.1. Muutoslomakkeet suunnan näyttäjinä

Osahankkeen edetessä palvelun arviointia varten kehitettiin ns. muutoslomakkeet (alku- ja lop-
pukyselyt) vanhemmille, lapsille ja työntekijöille. Muutostoiveiden lisäksi vanhemmilta ja lapsilta 
kysyttiin uneen ja ruokailuun liittyviä asioita sekä opettajilta keskittymiseen ja kaverisuhteisiin liit-
tyviä asioita. Lomakkeet täytettiin valmisteluvaiheessa ja palvelun päättyessä. Muutoksia koskevat 
kysymykset osoittautuivat palvelun kannalta tärkeiksi ja toimiviksi. Ihmisillä oli hyviä ja tärkeitä 
toiveita koskien lasta. Niistä kerrotaan tässä.

Vanhempien muutostoiveita kysyttiin kymmeneltä äidiltä ja seitsemältä isältä. Heidän toiveensa 
koskivat kymmentä lasta. Lopussa toteutuneita muutoksia tarkasteltiin kuuden äidin ja viiden isän 
kanssa koskien kahdeksaa lasta (kappale 6). Lapsia haastateltiin aluksi kuusi ja lopuksi kolme. Las-
tensuojelun työntekijöille suunnattu alkukysely toteutettiin kahdeksan työntekijän kanssa koskien 
kuutta lasta ja loppukysely kuuden työntekijän kanssa koskien neljää lasta. Opettajille suunnattu 
alkukysely toteutettiin kahdeksan opettajan kanssa kahdeksan lapsen osalta ja loppukysely kolmen 
opettajan kanssa koskien kolmea lasta. Loppukyselyn tuloksista kerrotaan kappaleessa 6.

4.1.1.1. Vanhemmat

Vanhemmat (10 äitiä ja 7 isää) olivat selkeästi kiinnostuneita lastensa hyvinvoinnista. He antoivat 
vastauksissaan 55 vapaata kommenttia. Kysymykset

 kertoivat ennen muuta vanhempien toiveista saada apua lapsen käytökseen ja tunne-elämää kos-
keviin asioihin. Vanhemmat toivoivat mm:

Osa vanhemmista korosti koulunkäynnin sujumisen tärkeyttä lapselle. Kommenteista 16 % käsit-
teli koulu-asioita, kuten:

Vanhemmat kiinnittivät huomiota myös itseensä ja pitivät tiedon saantia tärkeänä. Kommenteista 
25 % viittasivat tällaisiin asioihin, kuten:

  
 ”Mihin lastasi koskeviin asioihin toivoisit muutosta ja millaista muutosta?”

”Tietoa vanhemmille mitä tehdä 
kotona tällaisessa tilanteessa,

 jotta saisi asiat sujumaan”

  
”Lapsen itsetuntoa

 pitäisi myös parantaa”
 

”Että saisi lapsen 
kuuntelemaan paremmin”

Äksyilyn ja raivareiden 
rauhoittumista””Avoimuutta puhua 

mieltä painavista 
asioista”

 
”Läksyjen tekoon”  

 
”Oppi ja lukutaito 

pitäisi saada tänä vuonna sujumaan”

”Tapaamiset isän 
kanssa toteutuisi”

 
”Että löytyis enemmän 

aikaa lapselle”



   VAHVUUTTA PERHEELLE  • 23

  Muutostoiveita koskevien kysymysten lisäksi vanhempia kehotettiin kertomaan, mitä he toi-
voivat lapselleen jatkossa. Lasten hyvä tulevaisuus korostui vastauksissa (50 kommenttia) voi-
makkaasti. Vanhemmat toivoivat lapsilleen tärkeitä tunne-elämään ja elämänhallintaan liittyviä 
asioita,esimerkiksi:

Kyselyt tehtiin arviointia varten. Siksi vanhempien kommentteja ei käyty läpi yhdessä. Näin 
jälkeenpäin ajatellen vanhempien toiveet olivat loistavia ja niitä olisi kannattanut erityisesti käyttää 
palvelussa tavoitteina. Ne kertoivat, mitä kunkin lapsen hyvä elämä arjessa oikeasti tarkoitti.  

4.1.1.2. Lapset

Lapset (3 tyttöä ja 3 poikaa) antoivat 17 kommenttia kysymykseen  

Kysymykset herättivät monia tärkeitä psyykkisiin ilmiöihin viittaavia asioita, kuten:

Lapset haastateltiin ja heitä ohjattiin miettimään sellaisia asioita, jotka eivät olisi tavaroita tai muu-
ta vastaavaa. Taloudelliset asiat olivat silti myös lasten mielessä: 

Lasten oli verrattain helppo vastata muutoksia koskeviin kysymyksiin. Toiveita koskevat kysymyk-
set olivat heille vaikeampia. Kahdeksasta kommentista kaksi toivetta koski matkustamista, yksi 
isän paluuta, yksi enemmän kavereita, yksi laulajan uraa ja yksi puhelinta. Kaksi lasta eivät osan-
neet sanoa mitään.

Kyselyn perusteella lapsilta kannatti kysyä ”Mihin asioihin toivoisit muutosta  ja millaista muutosta? 
” Kysymyksellä keskusteluihin voi saada lapsen kannalta merkittäviä tavoitteita.

”Haluaisin hyviä 
ystäviä” 

””Haluaisin 
vanhaan kouluun 

takaisin”

”Iskä tulis takas”

 ”Sais uuden puhelimen”

”Kiusaamiseen”

 
”Isoveli kiusaa”

 
”Haluaisin mopon”

  
””Mihin asioihin toivoisit muutosta  ja millaista muutosta? ”

”Saisi kotona asiat 
kuntoon

 ja olon turvalliseksi”

”Pahoista asioista ja 
kolhuista ottaisi opikseen”

  
”Jos lapsella huonoja 
muistoja isästä, lapsi 
voisi antaa anteeksi”

 
””Oppisi ilmaisemaan 

tunteitaan sanoilla”

”Ettei joutuisi 
väärään seuraan”
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4.1.1.3. Vaikeasti käsiteltävää tietoa

Vanhemmilta ja lapsilta kysyttiin lapsen ruokailu- ja unitottumuksiin liittyviä asioita. Nämä kysy-
mykset eivät kuitenkaan tuntuneet toimivilta. Ne menivät liian nopeasti suoraan rasittavaan arkeen 
ja herättivät vanhemmissa suojautumisen tarpeen. Vanhemmat pyrkivät vastaamaan kysymyksiin 
niin kuin yleisesti tiedetään, että lasten pitäisi syödä ja nukkua. Lapsi saattoi kuvata omia tottumuk-
siaan aivan eri tavoin kuin vanhempi. 

Näiden kysymysten kohdalla oli onni, ettei kysymyksiä käsitelty yhdessä, sillä saatu tulos olisi voi-
nut laittaa vanhemman noloon tilanteeseen. Nolo tilanne olisi lisännyt vanhemman suojautumisen 
tarvetta ja suojautuminen olisi puolestaan vaikeuttanut työtä monin tavoin.

Nolo tilanne olisi myös todennäköisesti vaikeuttanut lapsen tilannetta. Pitkän asiakastyön ko-
kemukseni perusteella on tavallista, että vanhempi on vihainen lapselle, jos lapsi on sanonut 
kotioloista jotakin, mikä asettaa vanhemman vaikeaan tilanteeseen. Vaarana on, että vanhemman 
viha purkautuu silloin, kun lapsi on yksin vastaamassa asioista vanhemmalle. Vanhemman viha on 
lastensuojelussa vielä vähän puhuttu aihe eikä meillä ei ole menetelmiä, joissa otettaisiin huomi-
oon vanhemman vihan mahdollisuus. Viha on kuitenkin lapsen kannalta merkittävä tunne-elämän 
kehitykseen vaikuttava asia. Vanhemman viha voi traumatisoida lapsen sekä estää lasta pääsemästä 
omien tunteidensa äärelle.

Kysymykset opettivat ymmärtämään, kuinka tärkeätä on kysyä lasta koskevia asioita niin, että van-
hemmat voivat säilyttää koko ajan kasvonsa. Lapsen todellinen tilanne tulee selvittää hienovarai-
sesti, jotta vanhemmat saavat raskaan arjen keskelle ymmärrystä ja lohdutusta. Ne sulattavat vihan. 
Vihan sulattaminen on lapsen kannalta välttämätöntä.

4.1.1.4. Lastensuojelun työntekijät

Lastensuojelun työntekijöille suunnattu kysely käsitteli vain lasta koskevia toiveita: muutoksia ja 
tulevaisuutta. Kysymykseen 

kahdeksan työntekijää antoi 35 kommenttia. Kommentit koskivat kuutta lasta, minkä vuoksi osa 
kommenteista oli annettu samasta lapsesta. Näin vastaukset saattoivat korostaa jossain määrin 
samoja asioita, kuten apua äidille  tai tukea lapsen psyykkiseen kasvuun: 

Yhteneväiset kommentit kuitenkin kertoivat siitä, että työntekijöillä oli työnsä tukena samanlaisia 
ajatuksia sekä keskinäistä vuoropuhelua lapsen ja perheen asioista. 

Työntekijät kiinnittivät huomiota vanhempia koskeviin asioihin (17 kommenttia), lapseen itseensä 
(13 kommenttia) ja lopuksi erilaisiin käytäntöihin (5 kommenttia).

  
 ”Mihin ja millaista lasta koskeviin asioihin toivoisit muutosta?”

”Lapsi oppisi erottamaan toden 
ja valehtelun eron.”

 
”Äiti uskaltaisi olla jämäkkä ja 

päättäväinen” 
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Työntekijät toivoivat lapsen isän tulevan vahvemmin lapsen elämään osalliseksi:

 sekä apua äidin ja lapsen arkeen:

Lasten kohdalla kommentit viittasivat toiveeseen saada lapselle tasapainoa ja hyvää oloa arkeen, 
kuten:

Samoin kuin vanhempien kommentit työntekijöiden kommentit olisivat toimineet erinomaisesti 
verkostopalaverien keskustelujen tavoitteina.

4.1.1.5. Opettajat

Muutostoiveiden lisäksi opettajilta kysyttiin koulunkäyntiin ja kavereihin liittyviä asioita. Muutos-
toiveet osoittautuivat lapsen ja perheen kannalta merkittäviksi, sillä ne nostivat luonnostaan esille 
koulunkäyntiin ja kavereihin liittyviä asioita. Niitä käsitellään tässä. Kahdeksan opettajaa antoi 36 
kommenttia koskien kahdeksaa lasta, neljää tyttöä ja neljää poikaa.  

Opettajat kiinnittivät ensisijaisesti huomiota lapseen (27 kommenttia). Kommentit olivat moni-
puolisia käsittäen lapsen koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja tunne-elämäänkin liittyviä asioita:

Koko osahankkeen asiakastyön aikana keskusteluissa opettajien ja päivähoidon henkilökunnan 
kanssa korostui se, että verkostojen kautta he oppivat ymmärtämään lasta ja lapsen tilannetta aiem-
paa paremmin. Ymmärrys avasi heille uusia mahdollisuuksia auttaa lasta arjen asioissa.

 4.2. verkostopalaverit 

Verkoston valmistelun jälkeen oli vuorossa verkostopalaverit. Verkostoon osallistui joukko aikuisia 
(vanhemmat, läheiset, viranomaisista), jotka sitoutuivat vähintään kolmeksi kerraksi työstämään 

 
”Äidille keinoja selviytyä 

arjesta lapsen kanssa”

 
”Äidiltä avoimempaa ja rehellisempää 
keskustelua lapsesta ja arjesta kotona”

  
”Lapsen ja isän vuorovaikutuksen ja 

mahdollisuuksien lisääminen yhdessäoloon”

 
”Vanhempien kasvatusvastuun jakaminen”

 
”Että lapsi saisi elää lapsen elämää 

vailla aikuisten ongelmia”

 
”Lapsella olisi kavereita””Kateus vähenisi”

 
”Iloa ja 

energiaa lapsen 
elämään toivon.”

 
”Pitkäjänteisempää työskentelyä. 

Apua voi pyytää ja saada, 
kunhan viittaa ja kysyy.”

”Lapsi tietää koulun säännöt, 
mutta lähtee helposti mukaan 

’hölmöilyihin’ muiden yllytyksestä 
tai mukana.”
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lapsen asioita. Käytännössä tilanteet vaihtelivat suuresti. Toisten lasten kohdalla verkostot toteu-
tuivat suunnitelmien mukaisesti ja yhteisiä kokoontumisia oli parhaimmillaan kahdeksan. Toisten 
kohdalla työskentely painottui perhetyöhön ja verkosto kokoontui pari kertaa.

Verkostopalaveri kesti kerrallaan reilusta tunnista pariin tuntiin. Sosiaalitoimistolla ja lapsen 
kotona pidetyt verkostotapaamiset olivat usein parin tunnin mittaisia, kouluissa pidetyt palaverit 
lyhyempiä. . Kun palaverit pidettiin rauhallisemmassa ympäristössä, keskittyminen oli yleensä 
parempaa. Koulun nopeatempoinen ilmapiiri ”tehosti” työskentelyä ja kunnollinen lapsen asioi-
hin pysähtyminen oli välillä haastavaa. Silti tapaamisten toteuttaminen kouluissa oli ehdottoman 
tärkeätä. Lapsi hyötyi siitä, että lähiaikuiset ymmärtävät hänen päivittäistä ympäristöään. Verkosto-
palaverin pitopaikalla on merkitystä ja se on hyvä ottaa suunnittelussa huomioon.  

4.2.1. Miksi lapsi ei ollut pääsääntöisesti mukana verkostoissa?

Eri suunnista kohdistui paineita lapsen ottamiseksi verkostopalavereihin. Olihan lapsen osallisuus 
kehittämisohjelman kokonaistavoite. Osahankkeen asiakastyön aikana kävi useamman kerran 
niin, että lapsi tuli mukaan, vaikka sitä ei ollut suunniteltu. Lapsi saattoi tulla mukaan vanhemman 
tuomana, opettajan järjestämänä tai itsenäisesti karaten tunnilta. Kaikki tilanteet olivat omanlaisi-
aan ja opettivat paljon. Ennen muuta kokemukset osoittivat, että lapsen mukaan ottaminen vaatii 
sekä lapsen että aikuisten valmistelemista palaveriin. On tärkeätä, että aikuisten kanssa sovitaan 
keskustelun etenevän lapsen ehdoilla ja lapsen tasolla silloin, kun lapsi on mukana. Tämä osoittau-
tui usein haastavaksi. Aikuiset käsittelivät mielellään monia asioita ”kun kerran on päästy yhteisen 
pöydän ääreen” tai keskustelivat isoista asioista sellaisella tempolla, että lapsen oli mahdotonta 
pysyä mukana. Lapsi jäi enemmän tai vähemmän sivullisen rooliin – omissa asioissaan. 

Osahankkeen asiakastyön aikana kahdelle lapselle järjestettiin suunnitellusti pienet verkostopa-
laverit: toinen hanketyöntekijöiden ja toinen isän aloitteesta. Hanketyöntekijä valmisti lapsen 
tapaamalla häntä kahden kesken. Tapaamisessa piirrettiin kuva kaikista verkostoon osallistujista 
sekä käytiin läpi, millaisista asioista tullaan keskustelemaan. Toisen lapsen kohdalla isä valmisteli 
lapsen tapaamisiin, koska isällä oli siihen erinomaiset valmiudet ja olihan isä ymmärtänyt pyytää 
tapaamisia. Palavereissa keskusteltiin lapsen isoista muutoksista kuvaten niitä eri tavoin paperille. 
Kun työntekijä puhui byrokraattisista vaikeuksista, sanaan byrokratia pysähdyttiin. Byrokratialle 
löydettiin lapsen tason mukainen selitys ja piirustus. Lapsen mukaan ottaminen tarkoitti ennen 
muuta sitä, että työskentelyyn varattiin selvästi enemmän aikaa kuin pelkästään aikuisten kanssa 
työskenneltäessä. Toisaalta pysähtyminen lapsen äärelle vahvisti lapsen psyykkistä tilannetta, 
itsetuntoa ja ymmärrystä asioista. Aikuisilta pysähtyminen vaatii malttia puhua asioista hitaasti ja 
riittävän yksinkertaisesti.

4.2.2. verkostopalavereiden rakenne ja sisältö 

Verkostopalaverit toteutettiin kahden hanketyöntekijän voimin. Psykiatrinen sairaanhoitaja 
valmisteli osallistujat verkostoon ja huolehti heistä palaverin aikana. Osallistujat tiesivät, mihin he 
olivat tulleet ja fläppitaulu tusseineen oli valmiina. Vetäjä johti keskustelua etukäteen suunnitel-
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lun rakenteen ja kolmen edellä kuvatun ”tukipilarin” (katso s. 20) – voimavarojen vahvistamisen, 
tunteiden käsittelyn ja psykoedukaation – muodostamassa hengessä. 

Palaverien runko oli seuraava:

Palaverit aloitettiin virittäytymisellä ja lasten kuulumisilla. Esimerkiksi jokin pieni yhteinen ko-
kemus käsiteltiin esimerkiksi korttien avulla. Pöydälle levitetyistä korteista valittiin lasta kuvaava 
kortti, joka esiteltiin toisille. Virittäytyminen haastoi aikuiset ajankäytön suhteen. Virittäytyminen 
tuntui onnistuessaan hyvältä, mutta useimmiten kiireen tunne esti virittäytymisen. Virittäytymi-
nen kehitettiin Mia Blomqvistin perhe- ja verkostotyön koulutuksen pohjalta (2010). Koulutuk-
sessa kerrottiin heimoutumisesta kokoontumisen aluksi. Lapsen kuulumiset puolestaan varmisti-
vat lapsen senhetkisen todellisen tilanteen sekä auttoivat pysähtymään lapsen asioiden äärelle.
Puheenaiheiden kerääminen toteutettiin aikaisemmin esitetyn Ivan Georgen ideoiden pohjalta 
kehitetyllä kysymyksellä (kappale 3.1.), johon jokainen vastasi vuorotellen jotakin:

Kysymys tuntui aluksi vähän vaikealta. Osallistujat saattoivat tarvita esimerkkejä sekä aikaa poh-
timiseen. Kysymystä kannatti ”mutustella” ja toistaa. Vetäjältä vaadittiin tässä kohtaa hiljaisuuden 
sietämistä sekä uskoa siihen, että osallistujat tuottavat lapsen kannalta tärkeimmät asiat yhteiseen 
keskusteluun. Odottaminen kannatti. Pikku hiljaa tärkeät puheenaiheet alkoivat nousta mieliin ja 
kiteytyä. Vetäjä kirjasi ne fläppitaululle kaikkien nähtäväksi ja työskentelyn helpottamiseksi. Näin 
keskustelun rakenne pysyi hallinnassa ja lopussa oli helppo todeta, mistä kaikesta oli puhuttu ja 
mitä oli saatu aikaiseksi. Palaverien keskustelunaiheet vaihtelivat suuresti. Niissä puhuttiin esimer-
kiksi seuraavista aiheista:

lapsen itsemurhapuheet•	
levottomuus ja pitelemättömyys•	
lapsen diabeteksen hoito•	

 
Virittäytyminen ja lapsen kuulumiset 1

 
Aiheiden käsittely yhdessä3

 
Tavoitteiden laadinta seuraavaa palaveria varten 4

 
Opetus5

 
�����Puheenaiheiden kerääminen fläppitaululle2

  
”Mistä täällä tänään pitäisi  keskustella, että sinulle, meille kaikille tulisi 

lähtiessämme tunne, että tähän tapaamiseen kannatti tulla?”
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raivokohtaukset•	
koulukiusaaminen, koulunkäynti, •	

 kouluun meno 
lapsen ja vanhemman tapaamiset,  •	

 vanhempien erimielisyydet

Vetäjä piti huolta, että puheenaiheet tulivat käsitellyiksi joko kyseisellä kerralla tai seuraavalla ker-
ralla. Vetäjä valitsi, missä järjestyksessä asioita alettiin käsitellä ja kirjoitti huomioita, ehdotuksia ja 
ideoita fläppitaululle. Vetäjä pyrki ottamaan vinkkiä osallistujilta, mitkä toiveista tuntuivat lapsen 
kannalta tärkeimmiltä tai mikä häneltä luontevimmin onnistui. Näin keskustelu pääsi nopeasti 
hyvään vauhtiin. Pyrkimyksenä oli vahvistaa vanhempien voimavaroja, tunteiden käsittelyä ja 
ymmärrystä psykoedukaation keinoin. 

Poikkeuksellisen vaikeita aiheita ei kirjattu fläpille, vaan ne kohdattiin ja käsiteltiin mahdollisim-
man hyvin keskittyen. Tällaisia olivat esimerkiksi: 

lähipiirissä tapahtuneet tapot•	
kuoleman tapaukset•	
 äkilliset ja vakavat sairastumiset•	
lastenpsykiatristen tutkimusten  •	

 tulokset

Näkemysten kertomisen ja kuulemisen jälkeen oli yhteenvedon aika. Laadittiin suunnitelmat, mi-
ten lapsen käsiteltävinä olleet asiat järjestetään seuraavaan palaveriin mennessä. Tavoitteista saattoi 
tulla hyvin yksityiskohtaisia ja tarkkoja, kuten päivän ja kellon tarkkuudella sovittuja aikoja siitä, 
miten lapsi tapaa isoäitiään. Tai ylimalkaisia, kuten että hanketyöntekijä tekee kotikäynnin ennen 
seuraavaa verkostopalaveria ja jatkaa perheen kanssa keskustelua lapsen kotioloissa hyvien käytän-
töjen löytämiseksi. 

Hyvä lopetus kruunasi keskustelun. Lopetus vaati valmistelua ja tarkkuutta ja sille piti varata aikaa. 
Hyvä lopetus vaati opettelua, sillä vapaamuotoinen keskustelu piti osata rajata ajoissa, jotta tavoit-
teet saatiin luotua ennen lopetusta. Lisähaasteetta tarjosivat osallistujat, joiden piti lähteä kiireesti, 
mikä vaikutti tunnelmaan. Joka tapauksessa panostaminen loppuun tuntui kannattavan. Verkosto-
palaverit pyrittiin lopettamaan ensisijaisesti vanhemmille ja läheisille mutta samalla myös kaikille 
osoitettuun kysymykseen:

Yleensä muutama osallistuja vastasi kysymykseen. Erityisen hyvältä tuntui, kun vanhempien ja 
läheisten osallistumista ja rohkeutta kiiteltiin. Työntekijän kannalta hyvä lopetus myös tässä yhtey-
dessä oli mahdollisuus vastata kysymykseen:

Vanhempien ja läheisten rohkeus puhua asioista monen ihmisen läsnä ollessa teki usein suuren 
vaikutuksen.

  
 ”Mikä käydyssä keskustelussa  oli merkittävää?”

  
 ”Mikä vanhemman ja läheisen         toiminnassa teki vaikutuksen työntekijään?” 
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4.3. palvelun yksilölliset tukitoimenpiteet

Osahankkeen merkittävä tulos, jo tiedossakin oleva, oli se, että lastensuojelun piirissä olevat 
perheet tarvitsevat ennen muuta yksilöllistä, jokaisen lapsen ja perheen omista tarpeista lähtevää 
palvelua. Kehitettävän palvelun tarjoamat yksilölliset tukipalvelut tuntuivat olevan välttämättö-
miä, vaikka niiden osalta käytiin paljon keskustelua, sillä niiden toteuttaminen vaati aikaa. Toinen 
osahankkeen merkittävä tulos oli psykiatrisen ja psykologisen osaamisen sopivuus sosiaali- ja 
perhetyötä täydentävänä työmuotona. Lapsilla oli paljon käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia ja 
vanhemmilla puolestaan elämänhallintaan, mielenterveyteen, traumoihin sekä päihteisiin liittyviä 
ongelmia, joihin perheet kaipasivat kipeästi psyykkistä tukea. 

Yksilölliset tukitoimet vaihtelivat suuresti ja ne toteutettiin eri tavoin. Tapaamisten kokoonpanot 
vaihtelivat lapsen tai vanhemman omasta tapaamisesta koko perheen tapaamiseen. Tapaamiset 
kestivät tunnista viiteen tuntiin ja tapaamisten määrä muutamasta kerrasta yli kolmeenkymme-
neen. Työn tavoitteena oli saada riittävästi hallintaa lapsen elämään. Se vaati jokaisen kohdalla eri 
asioita eri määrin. Työstä noin puolet tehtiin parityönä ja puolet yksilöllisesti. Jokainen työnteki-
jöistä toimi sekä parina että yksin tilanteen mukaan. Parit vaihtelivat; ne muodostuivat vuoroin 
psykiatrisesta sairaanhoitajasta, psykologista, sosiaalityöntekijästä ja projektisihteeristä. 
Tukitoimenpiteet voidaan jakaa kolmeen osaan:

Hoitoonohjaus edellytti paljon tietoa ja tuntemusta palveluista, niiden mahdollisuuksista auttaa 
sekä hoitoon ohjattavan sairauden luonteesta. Ymmärrystä vaadittiin vaikeista taudeista, kuten lap-
sen diabeteksesta ja epilepsiasta aina vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Vanhemman 
tai lapsen terveyteen liittyvät haasteet olivat usein niin vaativia, että vanhemmat eivät niitä kunnol-
la ymmärtäneet. Tämä vaikeutti vanhempien itsenäistä suoriutumista asioista. Vanhempi ja lapsi 
tuntuivat erityisesti hyötyvän saattaen palveluihin ohjaamisesta. Pelkkä saattaminen ei kuitenkaan 
usein riittänyt, vaan vanhemmat tarvitsivat asioiden seikkaperäistä selvittelyä ja toistoa useamman 
kerran ymmärtääkseen oman tai lapsensa tilanteen. He saattoivat myös tarvita työntekijää mukaan 
selittämään palvelua tarjoavalle taholle, miksi he olivat sinne tulleet. Psykiatrisen sairaanhoitajan 
osaamisesta oli erityistä hyötyä hoitoonohjaustilanteissa. Sairauksien ja hoitopalvelujen tuntemus 
auttoi ratkaisevasti vanhempien ja lasten ohjauksen toteuttamisessa.

Lapsen ja vanhemman/vanhempipuolen välisen suhteen rakentaminen vaati puolestaan työsken-
telyä jokaisen osapuolen kanssa. Työ jakautui kahteen osaan: aikuisten tulehtuneiden suhteiden 
hoitoon sekä lapsen ja vanhemman turvallisten tapaamisten toteuttamiseen. Tavoitteena oli 
löytää lapsen kannalta hyvä ja kaikkien lapsen elämässä olevien aikuisten kannalta hyväksyttävä 

 
Lapsen tai vanhemman hoitoonohjaus saattaen1

 
 Vanhemman käytännöllinen tuki 3

 
Lapsen ja vanhemman/vanhempipuolen välisen suhteen tukeminen tai uudelleen rakentaminen2
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ja ymmärrettävä tapa pitää yhteyttä toiseen vanhempaan. Työskentely vaati lukuisia tapaamisia ja 
runsasta yhteydenpitoa sekä puhelimitse että sähköpostein. Lähes kaikki tapaamiset jouduttiin 
varmistamaan etukäteen juuri ennen tapaamista, jotta tilanne pysyi hallinnassa. Tapaamisten 
välillä perheissä tapahtui jatkuvasti jotakin, mistä aikuiset pahoittivat rankasti mielensä tai mikä 
uhkasi sovittujen tapaamisten toteutumista. Lasten kannalta työ oli kuitenkin koko ajan tavatto-
man mielekästä. Lasten ryhti ja olemus vahvistuivat silmin nähden heidän saatuaan riittävän hyvän 
yhteyden toiseen vanhempaan. Lapset myös nauttivat tapaamisista turvallisissa olosuhteissa. Eräs 
poika kiteytti toiveensa palvelun päättyessä:  

Vanhemman käytännöllinen arki saattoi vaatia välittömiä toimenpiteitä, jotta lapsi saattoi asua 
kotonaan turvallisesti. Käytännössä se tarkoitti tukea arkisten asioiden hoitoon, kuten laskuihin, 
ulosottoon, velkaneuvontaan, siivoukseen, remontteihin, avustusten hakemiseen seurakunnalta, 
Rotaryjärjestöltä ja muilta tahoilta. Apu tarkoitti myös vanhemman tukemista hakemaan maksusi-
toumuksia lapsen välttämättömiin tarpeisiin sekä apua käyttää maksusitoumukset tarkoituksenmu-
kaisesti yhdessä lasten kanssa. Työ edellytti paljon tietoa ja taitoa arkisten asioiden hoidosta sekä 
mahdollisuuksista saada apua. Tuki lisäsi lasten hyvinvointia kotioloissa huomattavasti. Lapset 
vapautuivat tekemään itselleen tärkeitä asioita, kun aikuiset huolehtivat aikuisten asioista. Myös 
koulu kertoi lasten käyttäytymisen tasaantuneen palvelun aikana. Onnistumisen edellytys oli 
työntekijän monipuolinen arjen asioiden hallinta. Vanhempia saatettiin viranomaisten ja muiden 
tahojen tapaamisiin sekä autettiin heitä ymmärtämään ja toteuttamaan välttämättömiä asioita.

”Isätapaamisia porukalla.”
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5. vERKoStopaLauttEEn tuLoKSEt 
SuunnannÄYttÄJInÄ KEhIttÄMIStYöLLE

Osahankkeen asiakastyön kehittyessä verkostotyön arviointia varten laadittiin avoimia kysy-
myksiä sisältävä kysely, joka täytettiin viimeisessä verkostopalaverissa tapaamisen lopuksi. 
Avointen kysymysten ajateltiin antavan enemmän informaatiota palvelun toimivuudesta se-
kä uusia ajatuksia palvelun kehittämiseen. 

Kysymykset laadittiin hanketyöntekijöiden yhteistyönä. Kyselyllä pyrittiin selvittämään verkos-
topalaverien hyödyt ja kehittämisen kohteet sekä lapsen että aikuisen kannalta. Lisäksi annettiin 
mahdollisuus omaan kommentointiin ja lopuksi tiedusteltiin, voiko vastaaja ajatella osallistuvansa 
verkostoon myöhemminkin. 

Palaute kerättiin aikuisten verkostopalavereista Lohjan yhteistoiminta-alueelta. Palaute koskee 
seitsemän lapsen asioiden käsittelyä verkostoissa. Seitsemän lasta (5 poikia ja 2 tyttöjä) olivat 
5-12-vuotiaita. 

Lapset eivät osallistuneet verkostopalavereihin, mutta heillä saattoi olla erilaisia hanketyöntekijöi-
den järjestämiä omia tukitoimenpiteitä verkostotyöskentelyn lisäksi. Yhden lapsen kanssa keskus-
teltiin lapsen omassa pienessä verkostossa lasta koskevista asioista, neljän lapsen kanssa työsken-
neltiin kotioloissa, kouluissa, perheneuvolassa ja lastenpsykiatrian poliklinikalla. Kahta sijoitettua 
lasta ei tavattu. Toinen isovanhemmille sijoitettu ja toinen vastaanottokotiin, saivat jo niin runsaas-
ti ammatillista tukea, ettei heitä haluttu rasittaa uusilla, lyhytaikaisilla aikuiskontakteilla.   

 
 1. Minkä vuoksi verkostopalaverit ovat olleet merkittäviä lapsen kannalta?

 
 2. Minkä vuoksi verkostopalaverit ovat olleet merkittäviä itseni kannalta?

 
 3. Mitä asioita olisin halunnut tehtävän toisin lapsen kannalta? 

  
 4. Mitä asioita olisin halunnut tehtävän toisin itseni kannalta?

 
 5. Muuta mielestäni erityistä liittyen verkostopalveluun

 
  6. Voisinko ajatella osallistuvani myöhemminkin verkostoon? (Kyllä/Ei)



taulukko 3. verkostokyselyn kommenttien suhteelliset osuudet
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5.1. pääsääntöisesti myönteinen palaute

Palautekyselyyn vastasi 44 osallistujaa. He osallistuivat yhteensä 35 verkostotapaamiseen. Vastaa-
jista 17 oli lapsen omaisia: neljä äitiä, neljä isää ja yhdeksän läheistä. Viiden lapsen verkostoissa oli 
läheisiä. Kahden lapsen verkostoissa oli vanhempien lisäksi vain viranomaisia. Viranomaisia oli 27. 
Verkostopalaverien määrä lasta kohden vaihteli kolmesta kahdeksaan. Keskimäärin lasta kohden 
järjestett iin viisi verkostopalaveria.

Kyselyn viiteen avoimeen vastaukseen tuli yhteensä 184 kommentt ia. Myönteisiä kommentt eja oli 
129 (70 %). Neutraaleja tai sekä myönteisiä ett ä kielteisiä kannanott oja sisältäviä vastauksia oli 19 
(10 %). Kielteisiä tai muutosehdotuksia ja -toiveita sisältäviä kommentt eja oli 36 (20%). Kuviosta 
3 huomaa, ett ä läheiset olivat tyytyväisimpiä ja viranomaiset kriitt isimpiä verkostopalveluun.

Vastaajista 38 (86 %) ajatt eli voivansa osallistua verkostoon myöhemminkin. Kaikki läheiset ja viisi 
vanhempaa kokivat asian myönteisenä. Kaksi äitiä, joiden verkostopalavereissa ei ollut vanhem-
pien lisäksi muita läheisiä, kokivat verkostopalaverit rankkana tai syyllistävinä. Yksi vanhempi ei 
vastannut kysymykseen. Kaikki ne vanhemmat, joilla oli verkostoissa mukana läheisiä, antoivat 
myöntävän vastauksen. 

Työntekijöistä 24 (89 %) koki voivansa osallistua myöhemminkin verkostoon. Yksi työntekijä ei 
osannut sanoa, yksi koki tarvitsevansa verkostotyön koulutusta ja itselleen tutun asiakkaan. Kol-
mas viitt asi vastauksessaan projektin päätt ymiseen.
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Avoimet kysymykset olivat palvelun kehittämisen kannalta tärkeitä. Ne antoivat todellista tuntu-
maa siihen, mikä paransi lasten ja perheiden elämää. Niiden kautta välittyi myös arvokasta tietoa 
kehittämisen kohteista. Jokainen kommentti on muokannut jollakin tavalla palvelua ja hanketyön-
tekijöiden ajatuksia. Palautteen kuvaaminen, sisällöllinen analyysi on sen sijaan ollut haastavaa vas-
tausten moninaisuuden vuoksi. Kiteyttäen voidaan silti sanoa, että lapsen hyvinvoinnin lisääminen 
oli aina ja koko ajan palvelun tärkein tavoite. Palautteen perusteella palvelu tuntui vastaavan tähän 
hyvin. 
Vanhemmat kokivat saaneensa uusia näkökulmia lastensa elämään, kuten kaksi vanhempaa kertoi-
vat:

Läheiset kokivat palavereiden lisänneen ymmärrystä lapsesta ja tukeneen yhteisten, lasta koskevien 
sopimusten tekoa seuraavasti:

Työntekijät arvioivat palvelun tuomaa hyvää lapselle analysoimalla asioita lapsen kannalta, kuten 
seuraavasta kommentista ilmenee:

Arvioinnin ideana oli nähdä, mitä vaikutuksia palvelu on tuottanut ensisijaisesti lapselle mutta 
samalla lasten elämässä oleville aikuisille. Vanhemmat kokivat palvelun vahvistavana ja neuvoja 
antavana:

Läheiset pitivät tärkeinä tietoa ja tukea, jota palvelun kautta sai, kuten eräs läheinen totesi:

Tekijät kokivat saaneensa apua ja ymmärrystä omaan työhönsä, kuten kaksi työntekijää ilmaisi 
asian:

 
”Pojan asioita punnittu huolella ja katsottuna monelta 
kantilta. Uskoisin, että pojan  kannalta täältä on 
löydetty ihan hyviä ehkä odottamattomiakin ratkaisuja.”

”Lapsen elämässä tapahtunut suuri muutos, koulunkäynti, asuminen. Lapsen kannalta tärkeää on 
ollut avoin yhteistyö verkoston sisällä ja tämä antanut tukea vanhemmille ja lapselle. Lapsi on nähnyt 

vanhempien työskentelevän yhdessä.”

”Saatu sovittua paljon asioita mitkä auttaneet lasta (esim. tapaamisia). Kaikki lapsen läheiset saaneet 
tietoa lapsen asioista jolloin ehkä helpompi lapsen kanssa toimia, ymmärtää lasta.”

”Olemme saaneet tietoa eri 
mahdollisuuksista tytön kasvun ja  
kehityksen auttamiseen/ tukemiseen.”

 
”Sain tukea esim. itsetuhoisten ajatusten 

käsittelemiseen lapsen kanssa. Sain kertoa 
huoliani ja ajatuksiani, koska olen usein tuntenut 

avuttomuutta lapsen vaikeuksien kanssa.”

”Uusi työmuoto toi uusia näkemyksiä. Isäpuolta 
ei kuullut muulloin ja tämä antoi hyvän 

mahdollisuuden siihen. Näki kuinka pieni lapsen 
lähiverkosto on sekä sen vuorovaikutusta.”

””On päässyt kuulemaan eri tahoilta, missä mennään. Saanut tukea ja uusia ajatuksia.”

”Selkeyttäneet kuvaa pojan tilanteesta. Laittanut kunnolla pohtimaan asioita. Lisäksi ollut 
hyvänä tukena ja turvana, kun on saanut purkaa asioita. Ja saanut hyviä neuvoja.”
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5.2. pohdintaa herättäviä palautteita

Suuri osa palautteesta oli myönteistä (70 %), mutta palvelussa ja hanketyöntekijöiden toiminnassa 
oli myös parantamisen varaa. Kaikkien vanhempien kokemukset eivät olleet hyviä, kuten eräs 
vanhempi ilmaisi asian: 

Toinen vanhempi puolestaan toivoi lisää tietoa: 

 
Kolmas päätyi sittenkin olemaan tyytyväinen: 

Lastensuojelun lakisääteisyys aiheutti hämmennystä ja oli vaikea vanhemman ymmärtää, kuten 
eräs äiti asian ilmaisi: 

Palvelu ei suinkaan ollut pakollista, mutta pakollisuuden tunne tulee lastensuojelun välttämättö-
myydestä puuttua lapsen asioihin, jos lapsen tilanne herättää liikaa huolta. 

Tunteiden esiintyminen palautteissa tuntui hyvältä. Työntekijät osoittivat myötätuntoa vanhempia 
kohtaan: 

Läheiset olivat pääosin tyytyväisiä saamaansa palveluun eivätkä he juuri tuoneet esille lasta koske-
via muutostoiveita, kuten seuraavat kommentit kertovat: 

Läheiset kiinnittivät kuitenkin palvelun kannalta huomionsa asioihin puuttumiseen ajoissa sekä 
ryhmäkokoon:

”Verkostoa mainostettiin meille vapaaehtoisena mutta jossain vaiheessa muuttuikin pakolliseksi.”

”Ehkäpä suurehko keskusteluryhmä on 
joskus ’kankea’. tapaamisia myös pienellä
/eri  kokoonpanolla voisi pohtia.”

 ”Asioista tiedottaminen jo aikaisemmassa 
vaiheessa. Olisin voinut olla enemmän äidin 
perheen tukena.”

”Näin jälkeenpäin ajateltuna uskon, että tämä ratkaisu on ollut hyvä. 
En usko, että toisin tekemällä parempaan pääsisi.”

””Tiukkaa tekstiä ja varmaan pelottavaakin vanhemmille. Ei totisesti ole helppoa kuunneltavaa.”

”Uskon, että tehdyt ratkaisut
ovat lapsen parhaaksi.”

”En varmasti mitään. Minusta verkostotapaamiset 
olivat hyödyllisiä lapsen parhaaksi.”

”Perhe olisi jätetty rauhaan!!! Oltaisi ehkä otettu lapsi mukaan
 – oltaisi ehkä saatu enemmän aikaiseksi.”

”Enemmän tietoa eri vaihtoehdoista olla tytön ja pojan tukena.”
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Työntekijöiden vastauksista kävi ilmi lastensuojeluasioiden ajoittainen rankkuus ja haastavuus:

Lapsen mukaan ottamista tavalla tai toisella korostettiin muutamissa palautteissa: 
 
 

Tosin toisten työntekijöiden mielestä toteutunut 
palvelu ei herättänyt erityisiä muutostoiveita: 

Työntekijät pohtivat verkostotyön haasteeita: 

Niinpä on helppo yhtyä myös siihen näkemykseen, jossa kaivattiin koulutusta:

5.3. Erityisiä huomioita

Kahden vanhemman rankat kokemukset tuntuivat pahalta enkä voinut välttää kokemasta epäon-
nistuneeni vetäjänä heidän verkostoissaan. Voin keksiä erilaisia selityksiä, mutta tosiasiassa tilanne 
kuitenkin kertoo sen, että en ole kyennyt heidän kohdallaan kuuntelemaan ja käsittelemään lapsen 
asioista nousevaa pahaa oloa riittävästi. Toisaalta molemmat vanhemmat olivat äitejä ja molemmat 
osallistuivat verkostoihin, joissa ei ollut läheisiä. On mahdollista, että kommentit kertovat myös 

”Ajoittain tuntui, että odotukset olivat 
ristiriitaisia. Työntekijät toivoivat minulta 

toisenlaisia asioita kuin vanhemmat!”

”Koulutus verkostotyöskentelyyn 
ennen verkostossa toimimista.”

”En mitään. Sain puhua tai olla hiljaa kun 
halusin. Ainoastaan se yksi palaveri, jossa 
meinasimme ajautua puhumaan lapsen 

veljen asioista tuntui epämukavalta, mutta 
sekin vain siltä osin.”

Verkostot rankkoja ajallisesti + sisällöllisesti”

”Mielestäni kaikki mennyt parempaan 
päin tällä hetkellä eli ei mitään.”

 ”Olen puhunut lapsen puolesta jo niin kauan, 
että totta kai haluaisin nähdä jo parannusta 

hänen olossaan. Näin toivon, että ajan 
kanssa on, mutta alkupalavereissa kävi kyllä 
mielessä, että mahtaako lapsi koskaan saada 

vanhemmiltaan tukea.”

 
 ”Verkostoissa esille tulleet tukiehdotukset olisi 
kaikilta osin ollut hyvä sopia etukäteen sos.tt:n 

kanssa ja arvioida niiden realistisuus. Ehkä liikaa 
mietitty vanh. voimavaroja 

– koko ajan näkynyt kyvyttömyys sitoutua.”

”Verkostotyöskentelyssä olisi mielestäni 
hyvä ollut kuulla lasta ja ottaa hänet 

johonkin tapaamiseen mukaan.”

”Olisi ollut kiva kuulla myös lapsen mielipiteitä 
asioista. Nyt  tiedot jäivät vanhempien välittämiksi 
ja tulkitsemiksi.”
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siitä, että äideille lasten pahoinvointi ja ikävät asiat ovat erityisen raskaita, mikä on tärkeätä ottaa 
huomioon. Kommentit voivat myös viitata siihen, että verkostotyö sopii erityisesti tilanteisiin, 
joissa saadaan mukaan lapsen läheisiä. Läheisten läsnäolo voi tuottaa keskusteluun elintärkeitä 
elementtejä, joita työntekijöiden on vaikea ymmärtää ja nähdä.  

Pidän erinomaisena, että vanhemmat ovat tuoneet näkemyksensä esille, vaikka osahankkeen 
päättymisen vuoksi asioita ei voi enää heidän kanssaan käsitellä. Vanhempien ajatukset vahvistavat 
näkemystä, että palautetta kannattaa kysyä. Se lisää ymmärrystä oman työn vaikutuksesta ja tehos-
taa omaa oppimista.

 
Kaikki kommentit olivat arvokkaita. On valitettavaa, että niitä kaikkia ei ole voitu esitellä tässä. On 
ollut haastavaa valita esimerkit, koska jokaisen ajatus on tuntunut tärkeältä. Saatu palaute antoi val-
tavasti voimia ja loi uskoa siihen, että menimme kuin menimmekin koko ajan yhdessä eteenpäin, 
kuten eräs työntekijä kiteytti:

Tai läheinen, joka kommentoi:

Puhumattakaan lapsen tärkeimmästä ihmisestä, hänen omasta vanhemmastaan, joka koki verkos-
ton näin:

”Erinomainen menetelmä, jossa mahdollisuus kuulla eri alan
ammattilaisia ja miettiä yhdessä mikä palvelee lasta eniten.”

”Hyvä, että kokoonnutaan yhteisen asian ääreen. Mielestäni hyvä 
tukimuoto, että useampi taho paikalla ja saa samalla hoidettua asioita/

kuulla ajatuksia jokaiselta osallistujalta. Hyödyllinen.”

”Mielestäni hienoa nykypäivänä, että tulee sellainen tunne,
  että on vielä viranomaisia jotka välittävät asioista.” 
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6. totEutunEEt MuutoKSEt aSIaKaStYötÄ 
aRvIoIMaSSa

Kappaleessa 4.1.1. on kerrottu alku- ja loppukyselyistä. Vanhemmille ja lapsille suunnatus-
sa loppukyselyssä tiedusteltiin: ”Millaisia muutoksia lapsessasi/elämässäsi on tapahtunut?” sekä 
”Millaisia asioita toivoisit lapsellesi/itsellesi jatkossa?”. Loppukyselyn toteuttaminen ehdittiin tä-
män osahankkeen puitteissa vasta aloittaa. Siihen vastasi 6 äitiä, 5 isää ja 1 isäpuoli sekä 
lapsista kaksi poikaa ja yksi tyttö. 

Vanhemmat antoivat 17  kommenttia, joissa he kuvasivat lapsen käyttäytymisen muuttumista. 
Myönteisiä kommentteja oli 88 % (15 kpl). Yksi vanhempi ei vastannut mitään ja toinen ei koke-
nut mitään muutosta tapahtuneen. Vanhemmat kokivat erityisesti lapsen käyttäytymisen parantu-
neen, kuten seuraavat kommentit kertovat:

Vanhemmat keksivät tavattoman helposti lapsia koskevia toiveita (37 kommenttia):

Kysymykset nostivat esiin vanhempien tärkeät toiveet saada lapsilleen hyvä elämä. Tämä antoi vah-
van perustan vanhempien kanssa työskentelyyn.

Loppukysely tehtiin kolmelle lapselle. Kaksi lapsista haastateltiin, yksi halusi vastata kirjallisesti 
vanhempien mallin mukaan. Lapset kokivat elämäänsä tulleen seuraavanlaisia muutoksia:

Lasten oli vaikea tehdä tulevaisuutta koskevia toiveita, kuten alkukyselyssäkin todettiin. Muutama 
toive kuitenkin löytyi:

”Lapsi ollut 
hyväntuulisempi
 ja avoimempi.”

”Pelleily on vähentynyt 
huomattavasti.” 

””Iloisuus, reippaus, asenne” 

”Tottelee paremmin.” ””Komentelu on 
tosiaan vähentynyt.”

”Koulukiusaaminen 
loppuisi ja lapsi saisi kaiken 

tarvitsemansa tuen” 

”Äidin kanssa pysyisi lämpimät välit 
vaikka emme nää niin useasti.”

Myös lapsen yleisiä 
ryhmätyöskentely 

ja sosiaalisia taitoja 
kehitettävä.” 

”Elämänviisautta.”
”Koulunkäynti lähtisi sujumaan.” 

”Veli ei ole kakannut housuun, lopettanut 
haisemisen suuremmaksi osaksi.”

”Jompikumpi vanhemmista on kotona.” 

    ”Kun olen tapaillut isääni.”

”Olisi vähemmän poikia 
luokalla.””Että äiti tekisi enemmän 

kanssani asioita tai leikkejä.” 

”Päästä kesäleirille.”
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Työntekijöille suunnatussa loppukyselyssä kysytt iin lapsen elämässä havaitt uja muutoksia ja 
tulevaisuuden toiveita palvelun päätt yessä. Opett ajilta kysytt iin lisäksi koulunkäyntiin ja kaverisuh-
teisiin liitt yviä asioita. Kuten alkukyselyjen kohdalla kerrott iin, muutoksia koskevat kysymykset 
tuntuivat erityisesti antavan lapsen kannalta tärkeitä vastauksia. 

Loppukyselyyn vastasi kuusi lastensuojelun työntekijää ja kolme opett ajaa. Työntekijät antoivat 16 
kommentt ia, joiden mukaan lasten tilanne oli parantunut. Lastensuojelun työntekijät kiinnitt ivät 
huomiota lapsen käytt äytymiseen, arkeen ja perheen saaman tukeen:

 Opett ajat kokivat osin lasten koulunkäynnin tehostuneen mutt a monet tilanteet huolestutt ivat 
edelleen:

”Aamumyöhästymisiä 
on paljon.”

Äidin kanssa saatu puhuttua arkirutiineista, mitä lapsi tarvitsee arkeen.”
”Lapsen valehtelu 

saatu kuriin.”
 ”Vanhemmat saivat aikaa työstää 

suunnitelmaa.”

”Lapsi on aikaisempaa paremmin läsnä ja 
huolehtii paremmin koulutöistään.”
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Puhelinhaastattelut suunnattiin vanhemmille ja läheisille heinäkuussa 2010 ja maaliskuussa 2011. 
Työntekijä, joka ei ollut tavannut kyselyyn osallistuneita, teki haastattelut. Niihin osallistuivat ne 
vanhemmat ja läheiset, joihin saatiin helpohkosti puhelinyhteys tai joiden tilanteen katsottiin olevan 
sellainen, että haastattelu ei kuormittanut heitä liikaa. Heinäkuussa vastaajia oli 18, maaliskuussa 19. 
Heinäkuun vastaajista vanhempia oli 61 prosenttia ja läheisiä 39 prosenttia. Maaliskuun vastaajista 
68 prosenttia oli vanhempia ja vastaavasti 32 prosenttia läheisiä. 

Haastattelussa kysyttiin monia asioita, joista  analyysiin otetiin palvelun kehittämisen kannalta 
tärkeitä kysymyksiä. Seuraaviin kiinnitettiin erityistä huomiota:

Lisäksi kysyttiin vastaajien halukkuutta sekä mahdollisia tapoja vaikuttaa palveluun.

Vastaajien arviot kokonaisuudessa olivat enemmän myönteisiä kuin kielteisiä. Tulosta voidaan 
pitää kohtuullisen hyvänä, koska kehittämisohjelman aikataulujen ja työntekijöiden työtilanteiden 
takia kyselyt toteutettiin palvelun aikana eikä sen päätteeksi. Ensin tehdyssä kyselyssä vastaajien 
arviot olivat keskimäärin myönteisempiä kuin jälkimmäisessä kyselyssä. Vaikutelmaksi tuli, että 
palvelun alussa oltiin toiveikkaampia palvelun mahdollisuuksista saada aikaan tarvittavia muutok-
sia. Ajan kuluessa toimintaan tuli realismia. Ymmärrettiin, että pysyvien muutosten aikaansaami-
nen lasten elämään vaati valtavan paljon ponnisteluja.  

7. LapSEn ÄÄnI- KEhIttÄMISohJELMan 
aRvIoIntIKYSELYt

Lapsen ääni- kehittämisohjelman kokonaisarvioinnin on suorittanut erikoistutkija Stina 
Högnabba (Högnabba 2010 ja 2011). Arviointi suoritettiin monin eri tavoin. Yksi tavoista oli 
osahankkeiden työntekijöille suunnattu asiakastuloskysely, jotka toteutettiin tässä osahank-
keessa samalla tavalla vuosina 2010 ja 2011. Stina Högnabban laatimista arvioinneista suun-
nittelimme haastattelulomakkeen, joka auttoi meitä kyselyyn vastaamisessa. 

 
 1. Kuunneltiinko sinua ja mielipiteitäsi, kun osallistuit toimintaan ja tapaamiseen? 

  
 2. Oletko mielestäsi saanut vaikuttaa Lapsen ääni-ohjelman tarjoamiin palveluihin ja toimintoihin?

 
 3. Oletko hyötynyt hankkeen kautta saamastasi tuesta?

  
 4. Onko vanhemmuutesi vahvistunut?

 
 5. Ovatko voimavarasi perhe-elämän vaatimiin tilanteisiin parantuneet?
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V apaissa kommenteissa viitattiin myös lastesuojeluun raskaana kokemuksena:

 Toisissa palautteissa puolestaan korostui tyytyväisyys palveluun:

Valtaosa vastaajista koki, että heidän mielipiteitään kuunneltiin pääsääntöisesti (83 %) tai ainakin 
jonkin verran (11 %). Jälkimmäisessä kyselyssä kaikki kokivat tulleensa kuulluksi ainakin jonkin 
verran ja itsensä pääsääntöisesti kuulluksi tulleeksi koki 68 prosenttia vastaajista. 

 Ensimmäisen kyselyn perusteella valtaosa koki voineensa vaikuttaa palveluun ainakin jonkin ver-
ran (83 %). Toisessa kyselyssä vaikuttamisen kokemus oli hieman vähentynyt. Vastaajista 70 pro-
senttia koki voineensa vaikuttaa vähintään jonkin verran. Toisaalta samaan aikaan asiakkaiden halu 
vaikuttaa palveluun myös laski. Ensimmäisessä kyselyssä 56 prosenttia ilmoitti olevansa halukkaita 
vaikuttamaan palveluun ja toisessa kyselyssä 42 prosenttia. Vanhemmat eivät osanneet sanoa, mi-
ten he olisivat halunneet olla vaikuttamassa palveluihin, mutta läheiset antoivat kolme ehdotusta:

Palvelu koettiin jonkin verran hyödyllisenä sekä vanhemmuutta vahvistavana ja voimavaroja lisää-
vänä. Näiden teemojen osalta jäi kuitenkin myös paljon parannettavaa, sillä vaikka valtaosa koki 
palvelun vaikuttaneen ainakin vähän (63–78 %), vain harva koki palvelusta olleen erittäin paljon 
hyötyä (5–11 %).   

Puhelinhaastattelut antoivat kehittämiselle uutta, vaikka niiden toteuttamistapa oli omaperäinen: 
kehittämisohjelman arvioinneista kootut kysymykset ulkopuolisten tekijöiden säätelemässä aika-
taulussa. 

Vanhemmat ja läheiset saivat kuitenkin haastattelujen myötä mahdollisuuden kommentoida 
saamaansa palvelua, antaa risuja ja ruusuja mielensä mukaan. Työskentely tai yhteinen näkemys ei 
aina löytynyt parhaalla tavalla, kuten seuraavassa käy ilmi:

    Toisaalta palvelusta pidettiin ja sen toivottiin jatkuvan:
”Toivon ettei palvelu kaatuisi rahan 

tai resurssien puutteeseen.””Hankkeen olisi pitänyt 
jatkua vielä pidempään.”

”Lähtisin vastaavaan 
uudestaan.”

”Olisin toivonut hankkeelta vielä 
enemmän tukea käytännön asioihin.”

” Pitäisi kuunnella enemmän 
vanhempien näkemystä.”

” Työntekijöiden 
vaihtuminen ikävää.”

”Olen kokenut toiminnan tärkeänä.”

”Neuvomalla” ”Vertaistuki” ”3 omaa lasta, omaa kokemusta”

”En näe mielestäni enää tarvetta 
perhetyöntekijöihin, omin voimin jaksaa.” 

”Milloin tämä tämmöinen rumba loppuu, 
haluais vain olla pojan kanssa.”

”Oppi ajattelemaan mitä 
taustalla on ja toisen 

kannalta, suuret kiitokset.”
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Lasten ja perheiden elämässä sattui ja tapahtui jatkuvasti kaikenlaista. Siksi on vaikea arvioida, 
mikä Vahvuutta perheelle -palvelun todellinen vaikutus lasten elämään oli. Palvelulla yritettiin 
vaikuttaa lapsen turvalliseen asumiseen kotioloissa. Lapsen tilanteen kotioloissa ajateltiin vahvistu-
van vanhempien lisääntyvän vastuunkannon sekä lasten toimivien tukitoimien ja hoitoyhteyksien 
kautta. Tuloksia tarkastellaan näistä näkökumista.  

Kaikkien verkostotyöskentelyyn osallistuneiden lasten asuminen toteutui tavoitteiden mukaisesti. 
Lapsista 89 prosenttia (n=27) asui kotioloissa koko palvelun ajan. Kaksi lasta oli sijoitettuna iso-
vanhempien luo ja isovanhempien voimavarat lisääntyivät tavoitteen mukaisesti palvelun aikana. 
Vastaanottokotiin sijoitettu lapsi palasi palvelun päätyttyä lastensuojelun perhetyön tukemana 
kotiinsa. 

Verkostopalveluun osallistui 12 äitiä ja 13 isää. Kuusi vanhempaa, kolme äitiä ja kolme isää asuivat 
ydinperheissä, muut 19 erillisissä talouksissa tai yksinhuoltajina. Tapaavia vanhempia oli kym-
menen, kaksi äitiä ja kahdeksan isää. Vahvuutta perheelle- palvelussa pidettiin erittäin tärkeänä 
molempien vanhempien osallisuutta lastensa elämässä. Käytännössä tämä tarkoitti monen lapsen 
kohdalla erityisesti työskentelyä lapsen ja tapaavan vanhemman välisen suhteen sekä vanhempien 
keskinäisten suhteiden hyväksi. Näytti ilmeiseltä, että palvelu vaikutti kaikkien tapaavien isien 
ja toisen tapaavan äidin ja lasten välisiin suhteisiin. Toisen tapaavan äidin kohdalla ei tapahtunut 
pysyvää muutosta, vaikka palvelun aikana oli myös hyvä jakso äidin ja lasten yhteydenpidossa. 

Palvelun aikana kolme lasta muutti pysyvästi isiensä luokse ja yksi lapsi tilapäisesti. Ratkaisut löy-
dettiin yhdessä, mutta syntyneet ratkaisut, vaikkakin sovitusti tehtyinä, eivät välttämättä tuntuneet 
hyvältä molemmista vanhemmista, kuten eräs äiti asian ilmaisi: 

Kolmen lapsen yhteys heidän isiinsä rakennettiin uudelleen. Muiden lasten ja tapaavien isien sekä 
toisen tapaavan äidin kohdalla lasten suhde vanhempiinsa vahvistui asioiden käsittelyn myötä, 
mikä näkyi vanhemman yhteydenpidon ja lasten tapaamisia koskevien toiveiden lisääntymisenä. 
Lasten ja vanhempien välinen suhde vahvistui myös ydinperheissä asuneiden lasten keskuudessa, 
mikä saattoi näkyä lapsen lisääntyneenä rohkeutena puhua vanhemmalleen, kuten lapsen kohdalla, 
joka uskaltautui sanomaan äidilleen:

8. aSIaKaStYön tuLoKSIa 
hanKEtYöntEKIJöIdEn aRvIoIMana 

Asiakastyö keskittyi erityisesti lasten tilanteiden parantamiseen vanhempien, läheisten ja 
viranomaisten kanssa yhteistyössä. Lasten ja aikuisten antama sekä suullinen, kirjallinen et-
tä haastatteluin saatu palaute oli kehittämistyön kannalta ratkaisevan tärkeätä. Myönteinen 
palaute vahvisti valittua tietä ja kielteinen palaute, vaikka joskus satuttavakin, laittoi hanke-
työntekijät ajattelemaan. Ajattelun kautta syntyi uusia ideoita ja näkökulmia palvelun kehit-
tämiseen.

Palvelusta ei ollut mitään hyötyä,  koska lapsi muutti isälle.”

”Ethän vaan ole mulle vihainen, mä pelkään sitä.”
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Lastensuojelun asiakkuuksissa ei tapahtunut muutoksia. Palvelun alkaessa 26 lapsella oli asiakkuus, 
joka jatkui palvelun päätt yessä. Olihan asiakkuus toki kriteerikin päästä palvelun piiriin. Yhden 
lapsen asioita käsiteltiin verkostopalavereissa sisarussuhteen myötä eikä hänellä ollut asiakkuutt a 
palvelun alkaessa eikä sitä myöskään syntynyt palvelun aikana. Asiakkuuden jatkuminen tarkoitt i 
erilaisia avohuollon tukitoimia kuten tukihenkilöitä, tukiperheitä, taksikuljetuksia, perhetyö-
tä, poikaryhmiä sekä tukea lastenhoitoon, vuokran maksuun tai lapsen harrastuksiin. Palvelun 
alkaessa useilla lapsilla ja perheillä oli jo jokin tai useampia avohuollon tukitoimenpiteitä. Palvelun 
jatkuessa tukitoimet tuntuivat lisääntyvän. Tosin tukitoimien järjestyminen vaihteli kuitenkin sen 
verran paljon ja niihin vaikutt ivat niin monet eri asiat, ett ä tarkkoja lukumääriä niistä ei ole tähän 
yhteyteen saatu. Yleensä tukitoimiin oltiin tyytyväisiä, kuten erään pojan toiveesta käy ilmi:

   Palvelun voidaan arvioida pidentäneen 
ainakin kahdeksan lapsen (30 %) turval-
lista asumista kotioloissa. Näistä lapsista 
seitsemällä oli kokemuksia sijoituksista var-
haisemmilta ajoilta. Yhden lastensuojelun 
asiakkuus alkoi vasta juuri ennen palvelua. 
Kolme lapsista joudutt iin sijoitt amaan 
kohta palvelun päätytt yä ja viiden lapsen 
kohdalla puhutt iin sijoituksen tarpeellisuu-
desta sosiaalityöntekijän kanssa palvelun 
päätytt yä. Näiden lasten turvallisesta 
kotioloissa asumisesta ei ollut varmuutt a 
palvelun jälkeen.

”(Toivon) verstastapaamisia eli poikaryhmä”

Palveluun osallistuneiden lasten oli tarkoitus olla lastensuojelun ja lastenpsykiatrian yhteisasiak-
kaita. Lastenpsykiatrian pitkien jonojen vuoksi palveluun otett iin mukaan ylipäätään lapsia, joilla 
oli tai oli ollut kontakti johonkin psyykkistä tukea antavaan tahoon tai joilla oli ilmeinen tarve 
psyykkisen tukeen. Verkostotyöskentelyn piirissä olleista lapsista (n=27) 26 prosentt ia tuli lasten-
psykiatrisen hoidon piiristä ja 22 prosentt ia perheneuvolan piiristä. Näillä lapsilla oli joko ollut 
kontakti tai oli kontakti tai he jonott ivat tutkimuksiin pääsyä kyseisiin hoitotahoihin. Lapsista 44,5 
prosentilla ei ollut psyykkisen tahon kontaktia, vaikka lasten tarve sellaiseen oli ilmeinen. Kaksi si-
sarusta olivat palvelussa mukana, koska se oli perheen kokonaisuuden kannalta tarpeellista. Heillä 
ei ollut tarvett a erityiseen psyykkiseen tukeen (7,5 %). Taulukko 4 seuraavalla sivulla.

Palvelun päätt yessä lastenpsykiatrisen tuen piirissä jatkoi 11 prosentt ia lapsista, nuorisopsykiatrian 
piiriin siirtyi 7,5 prosentt ia.  Lapsista 11 prosentt ia alkoi saada apua nuorisoasemalta tai nuorten 
neuvonnasta. Perheneuvolan piirissä jatkoi 26 prosentt ia lapsista, joista osa oli ohjatt u sinne lasten-
psykiatriselta puolelta. Lapsista 37 prosentt ia oli ilman psyykkistä tukea, vaikka arvion mukaan he 
olisivat sitä tarvinneet. Kaksi lasta voivat edelleen psyykkisesti riitt ävän hyvin (7,5 %).  Taulukko 4.



taulukko 4. 
Lasten psyykkiset tahot ja psyykkisen tuen tarve palvelun alussa ja lopussa
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Plvelun myötä lasten ja nuorten psyykkisen tuen mahdollisuudet paranivat hieman. Moni lapsi 
(37 %) jäi kuitenkin edelleen ilman psyykkistä tukea palvelun päätt yessä. Tulos viitt aa siihen, ett ä 
integroituakseen tarvitsemansa psyykkisen tuen piiriin lapset olisivat tarvinneet pidempikestoista 
palvelua kuin mitä nyt tämän osahankkeen ajan puitt eissa oli mahdollisuus antaa. 

Asiakastyön merkitt ävänä tuloksena voidaan pitää myös sitä, ett ä psykiatrinen ja psykologinen 
lähestymistapa tuntui luontevasti täydentävän lastensuojelun sosiaali- ja perhetyöntekijöiden 
työtä. Asiakkaat pitivät psykiatrisia sairaanhoitajia ja psykologia itsestään selvinä lastensuojeluun 
kuuluvina työntekijöinä. Koulutustaustat eivät herätt äneet kyselyjä tai ihmett elyä.

Kehitt ämistyön tuloksena oli tarkoitus syntyä palvelu lastensuojelun työntekijöille. Asiakkaat 
kuitenkin toivoivat ja tarvitsivat paljon psyykkistä tukea lastensa ja oman elämänsä hallintaan. Psy-
kiatrisen sairaanhoitajan oli luontevaa vastata tähän tarpeeseen. Sairaanhoitajan tieto ja ymmärrys 
mielenterveyden ja päihteiden palveluista sekä lasten ja nuorten terveyden- ja sairaanhoitoon 
liitt yvistä tekijöistä tuki huomatt avasti lasten ja heidän perheidensä elämää. Niinpä asiakastyön 
yllätt ävänä tuloksena on satt umalta löydett y psykiatriselle sairaanhoitajalle soveltuva toimenkuva 
lastensuojeluun.
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9. pSYKIatRInEn SaIRaanhoItaJa 
LaStEnSuoJELun tYöntEKIJÄnÄ

Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävänä oli löytää, koota ja valmistella lapsen ja perheen tar-
peisiin sopiva verkosto yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa sekä huolehtia osallistujista 
verkostotyön aikana. Tämän psykiatrinen sairaanhoitaja toteutti lähtökohtinaan tunnistaa ja 
käsitellä perheen kriisejä sekä traumoja siinä määrin, että turvallinen ja rakentava verkosto-
työ mahdollistui. 

Asiakastyössä kävi ilmi, ett ä lapsen pahoinvointi aiheutt i perheessä 
valtavan kriisin. Kriisin taustalta löytyi usein käsitt elemätt ömiä per-
heeseen liitt yviä traumoja. 

Verkoston huolellinen valmistelu tarkoitt i usein perheen kriisien ja 
traumojen riitt ävää tunnistamista ja jonkinlaista hallintaan saamis-
ta, mikä puolestaan mahdollisti vaikeiden asioiden kohtaamisen ja 
käsitt elyn verkostossa.  

Psykiatrisen sairaanhoitajan osahankkeeseen kuuluva asiakastyö 
voidaan jakaa viiteen vaiheeseen:

 
Psykiatrinen sairaanhoitaja sopi sosiaalityöntekijän kanssa palvelun aloittamisesta ja tapasi 
vanhempia yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa.

 
�����Psykiatrinen sairaanhoitaja valmisteli verkoston vanhempien ja lapsen kanssa 
informoiden sekä konsultoiden sosiaalityöntekijää valmistelun aikana               .

Etsittiin vanhempien ja lapsen kanssa lasta ja lapsen asioita tukeva läheis- •	
 ja viranomaisverkosto.  

Tarvittaessa tehtiin työtä lapselle tärkeiden aikuisten kanssa hyvän verkoston •	
 aikaansaamiseksi. 

Selvitettiin lapsen kannalta tärkeitä  puheenaiheita joista verkoston kanssa    •	
 olisi hyvä keskustella.

2

 
Psykiatrinen sairaanhoitaja valmisteli muut verkostoon osallistujat, varasi paikat 
ja sopi ajankohdat sekä hankki tilaisuuteen fl äppitaulun tusseineen.3

1
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Psykiatrinen sairaanhoitaja vastasi kaikesta palveluun kuuluvasta asiakas-
työstä paitsi verkostojen vetämisestä. Olisi ihanteellista, jos verkostoihin 
löytyisi vetäjä, jonka tehtävänä olisi vain vastata keskustelun johtamises-
ta. Ihanteellinen malli toimii johtotähtenä, mutt a arki sanelee todelliset 
mahdollisuudet. Arjen vaatimusten paineessa psykologi vetäjänä  voidaan 
joutua korvaamaan toisella työntekijällä. Tällöin luontevaa olisi, ett ä 
sosiaalityöntekijä vetäisi verkostopalaverit. Hän vastaa lastensuojeluasioista 
ja palaverit järjestetään lastensuojelussa. Näin lastensuojelussa toimivan 
psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävän voisi kiteytt ää seuraavasti:

Lastensuojelun psykiatrinen sairaanhoitaja

 
vastaa lapsen asioiden ympärille koottavasta verkostosta tunnistaen ja 
käsitellen perheen 
kriisejä ja traumoja. 

1
 
����� pitää huolta vanhempien ja muiden osallistujien (sekä tarvittaessa lapsen) psyykkisestä 
hyvinvoinnista verkostotyön aikana.

2

 
tarjoaa mahdollisuuksiensa mukaan tukea vanhempien ja lasten hoitoonohjaukseen 
ja muihin erityisiin tarpeisiin.3

 
Verkostopalaverit: vanhempien valitsemien osallistujien lisäksi läsnä oli aina 
sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykologi.

Psykiatrinen sairaanhoitaja huolehti osallistujista. •	
Psykologi veti palaverit. •	
Keskusteltiin yhdessä lapsen hyvinvoinnin,turvallisen kasvun ja kehityksen •	

 kannalta tärkeistä asioista  .
Palaverien lukumäärä määräytyi lapsen ja perheiden tarpeiden pohjalta.•	

 
Yksilöllisiä tukitoimia palvelun eri vaiheissa lasten ja vanhempien tarpeiden mukaisesti,  kun 
tilanteet niin vaativat, esimerkiksi:

lasten ja vanhempien hoitoonohjausta saattaen.•	
lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen parantamista.•	
lapsen ja vanhemman turvallisten  tapaamisten järjestämistä.•	

4

5
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10. taLoudELLInEn nÄKöKuLMa

Kustannusten seuraaminen on lasten hyvinvoinnin kannalta merkittävää. Näin lastensuoje-
lun mahdollistama työ voidaan kohdentaa lasten kannalta mahdollisimman hyvin. Tehdyn 
asiakastyön perusteella on verrattu psykiatrisen sairaanhoitajan palkkaamisen aiheuttamia 
kustannuksia perhe- ja laitoshoidon sekä yksityisen ammatillisen tukihenkilön aiheuttamiin 
kustannuksiin. Arviointi on alustava ja suuntaa-antava. Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että 
kustannusanalyysi ei kerro lapsen tarpeista tai työn laadusta mitään. 

Lastensuojelun sijaishuoltoon kuuluvien 
perhe- ja laitoshoidon kustannukset on 
saatu Sosiaalitaidon raportista (2011) 
"Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-
Uudellamaalla", jossa painotetaan – kuten 
tässäkin – kustannusten olevan suuntaa-
antavia. Ammatillisen tukihenkilön 
kustannukset on saatu yksityiseltä am-
matinharjoittajalta. Analyysissä on otettu 
huomioon vain tuntitaksa lasta kohden. 
Kustannukset ovat yleensä korkeam-
mat, sillä yksityinen ammatinharjoittaja 
laskuttaa lapsen kuljettamisesta ja lapsen 
muista tapaamisen aikana aiheutuneista 
kuluista kuittien mukaan. Psykiatrisen 
sairaanhoitajan palkkakustannukset on 

arvioitu yleisistä palkkataulukoista, joiden mukaan peruspalkka on korkeintaan 2 400 euroa kuu-
kaudessa. Tähän on lisätty 100 euron erityinen lisä, koska lastensuojelun psykiatrinen työorientaa-
tio on toimiala, joka vaatii paljon työntekijän omaa työn kehittämistä sekä rohkeutta raivata tilaa 
uudella työkentällä. Psykiatrisen sairaanhoitajan kustannuksissa on myös otettu huomioon muut 
kulut, koska näin arvio on vertailukelpoinen sijaishuollon kustannusten kanssa. Kustannukset on 
arvioitu psykiatrisen sairaanhoitajan osalta yläkanttiin ja yksityisen ammatinharjoittajan osalta 
alakanttiin.  

Tässä esitetty kustannusten arviointi vaatii asiantuntijoilta ehdottomasti parempaa selvittämistä. 
Lisäksi haluan painottaa, että lastensuojelun piirissä olevat lapset tarvitsevat erilaisia tukitoimia 
kasvunsa ja kehityksensä tueksi. Kustannusten ei tule määrätä, mitä palveluja lapsi ja perhe saavat, 
vaan kustannusten tulee kannustaa työntekijöitä kiinnittämään erityistä huomiota lapsen ja van-
hempien tarpeisiin. Lapsi ja perhe hyötyvät myös talouspuolen hallinnasta. Se varmistaa palvelujen 
saatavuuden pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

Osahankkeen asiakastyön päästyä vauhtiin psykiatrinen sairaanhoitaja vastasi vähintään viidestä 
lapsesta ja heidän perheistään kerrallaan. Voidaan perustellusti esittää, että psykiatrinen sairaanhoi-
taja pystyisi vastaamaan vähintään neljästä lapsesta ja hänen perheensä asioista kerrallaan. Asia-
kastyön perusteella liki kolmasosa lapsista oli niitä, joiden kohdalla Vahvuutta perheelle -verkos-



taulukko 5. Eri hoitomuotojen kustannukset lasta kohden /vrk ja / h
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topalvelu  todennäköisesti pidensi lasten turvallista asumista kotona ennen sijoitusta tai ilmeistä 
sijoituksen tarvett a. Muiden kohdalla lasten turvallinen asuminen kotioloissa vahvistui. Voidaan 
arvioida, ett ä todennäköisesti psykiatrisen sairaanhoitajan työ varmistaisi vähintään yhden ja mah-
dollisesti kahden lapsen turvallisen asumisen kotioloissa sijoituksen tai huostaanoton sijaan. Tämä 
kannatt aa pitää mielessä kustannuksia arvioitaessa. 

  10.1. Kustannusanalyysi

Sosiaalitaidon laatiman raportin (2011) mukaan lastensuojelun sijaishuollon laitoshoito maksoi 
Karviaisen alueella lasta kohden 232 €/vrk ja Lohjan yhteistoiminta-alueella (LOST) 234 €/vrk. 
Keskimäärin laitoshoidon kustannukset lasta kohden olivat 232 €/vrk. 

Samaisen suuntaa-antavan raportin mukaan perhehoidon kustannukset olivat lasta kohden Kar-
viaisessa 48 €/vrk ja Lohjan yhteistoiminta-alueella (LOST) 45 €/vrk.  Keskimäärin perhehoito 
maksoi lasta kohden 46,50 €/vrk. Kuvio 5. Sijaishuollon kustannuksiin kannatt aa kiinnitt ää eri-
tyistä huomiota, sillä raportin mukaan tarkasteltujen Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien lasten-
suojelun sijaishuolto katt aa yli 70 prosentt ia alueiden lastensuojelun kustannuksista (Sosiaalitaito, 
2011). 

Yksityinen ammatillinen tukihenkilö määritt elee omat palkkionsa, joten arvio voi vaihdella pal-
jonkin. Tässä kerrotut kustannukset perustuvat kahden ammatinharjoitt ajan antamiin tietoihin. 
Yksityinen ammatinharjoitt aja voi veloitt aa lapsen tukihenkilönä toimimisesta 60 €/tunti, johon 
lisätään lapsen osalta tapaamisten aiheutt amat matka- ja kulukorvaukset. Lapsen tapaaminen 
kestää tunnista useampaan tuntiin kerralla ja se toteutetaan eri tavoin lapsen tilanteen ja toiveiden 
mukaan. Tässä hintavertailussa on mukanan yhtä lasta koskeva kertaluonteinen tuntikorvaus ilman 
lapsen aiheutt amia matka- ja kulukorvauksia. Taulukko 5.
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Psykiatrisen sairaanhoitajan palkka- ja sivukulut lomarahoineen ovat noin 3 500 euroa kuukaudes-
sa. Tämä luku on saatu kertomalla psykiatrisen sairaanhoitajan palkka kuukaudessa (2 500 €) ylei-
sesti tunnetulla laskennallisten palkkakustannusten kertoimella sivukuluineen (1,4). Työhuoneen, 
tietoliikenneyhteyksien ja muiden välttämättömien hyödykkeiden kustannuksista ei ole varsinaista 
tietoa. Jos kuitenkin arvioidaan summittaisesti, että muut kulut olisivat 800 €/kk, niin psykiatri-
sen sairaanhoitajan palkkaamisesta aiheutuneet kokonaiskustannukset olisivat kuukautta kohden 
noin 4 300 €. Vuodessa on 220 työpäivää. Näin päiväkustannukseksi muodostuu noin 235 euroa. 
Osahankkeessa saatujen kokemusten mukaan psykiatrinen sairaanhoitaja pystyisi hoitamaan hyvin 
neljä lasta perheineen päivässä. Näin psykiatrisen sairaanhoitajan kustannukset yhtä lasta ja hänen 
perhettään kohden päivässä olisivat noin 59 euroa. Taulukko 5.

Suuntaa-antavan kustannusanalyysin perusteella ei voida arvioida palveluiden laatua eikä kustan-
nusvaikuttavuutta eikä sen avulla voi arvottaa mitään palvelua toista paremmaksi. Tilastollinen 
analyysi tulee liittää yhtenä osana laadullisiin tutkimuksiin ja pohdintoihin menetelmien, palvelui-
den ja palvelurakenteen vaikutuksista, kuten Sosiaalitaidon raportissa todetaan. Analyysi ei kerro 
myöskään mitään lasten ja perheiden hyvinvoinnin edellytyksistä ja psyykkisistä tarpeista, vaan 
taloudellinen näkökulma tulee liittää osana pohdintoihin ja tutkimuksiin, joissa selvitetään, mitä 
lastensuojelun piirissä oleva lapsi perheineen tarvitsee selviytyäkseen jatkossa ilman lastensuoje-
lun apua. 
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11. pohdInta

Lapsen ääni -kehittämisohjelman hyvinvointia edistävän päätavoitteen rinnalla kiinnitettiin 
erityistä huomiota lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden lisäämiseen. Osahankkeessa 
asiakkaiden osallisuutta on pyritty varmistamaan kiinnittämällä erityistä huomiota lasten il-
meisiin, eleisiin, reaktioihin ja kommentteihin. Lasten toiveita on pidetty tärkeinä ja niihin on 
pyritty vastaamaan. Vanhemmille on yritetty tarjota sellaista apua, jota he ovat kokeneet tar-
vitsevansa lapselleen tai itselleen lapsen asioiden vuoksi. Lisäksi osahankkeen monet erilai-
set kyselyt ovat mahdollistaneet lasten, vanhempien, läheisten ja työntekijöiden kuulemisen 
kehittämistyön eri vaiheissa. Näitä näkemyksiä ja ajatuksia on tuotu esille tässä raportissa. 
Saatu palaute oli pääosin myönteistä, mikä viittaa siihen, että kehitetty palvelumuoto on 
vastannut vanhempien ja läheisten tarpeisiin merkittävästi.

Palautteen arvoa lisää lastensuojelun asiakkuuden psyykkinen rankkuus. Lastensuojelu herättää 
valtavasti pelkoa, häpeää ja ahdistusta, joiden kohtaaminen ja käsittely on vaativaa. Pelkojen taus-
talla on lastensuojelun oikeus ja velvollisuus puuttua lapsen elämään. Häpeän taustalla on yleisesti 
kielteinen käsitys lastensuojelusta sekä leimautumisen pelko. Jokainen vanhempi puolestaan 
toivoo olevansa hyvä vanhempi omalle lapselleen. On tavattoman surullista ja ahdistavaa, jos epä-
onnistuu tässä elämänsä ehkä tärkeimmässä toiveessa. Tuskan keskellä kestää aikansa ennen kuin 
pystyy ymmärtämään, että epäonnistuminen on vain välivaihe elämässä. Palvelu pyrki vastaamaan 
vanhempien hätään sekä valamaan uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen. 

Lasta tavattiin valmisteluvaiheessa ja yksilöllisten tukitoimien yhteydessä. Lapsi ei osallistunut ai-
kuisille suunnattuihin verkostopalavereihin, mikä oli tietoinen valinta. Lastensuojelun piirissä käy-
tävät keskustelut ovat luonteeltaan tunnepitoisia. Jos lapsella on jokin hätä, tunteet ovat erityisen 
vahvat. Toisaalta lapsi tarvitsee kokemusta siitä, että aikuinen hallitsee tunteet ja tilanteet. Se tuo 
lastensuojelun piirissä olevalle lapselle hänen erityisen kipeästi kaipaamaansa turvallisuuden tun-
netta. Lapsi tarvitsee asioiden käsittelyä hänen tasollaan, omassa rytmissään ja omilla käsitteillään. 
Lapsen kanssa keskustellaan hitaasti, yksityiskohtia tarkentaen sekä kysymyksille ja kommenteille 
tilaa antaen. Kysymykset ja kommentit kertovat, mitä lapsi on ymmärtänyt käsiteltävistä asioista. 
Lapsen turvallinen ja hallittu mukaan ottaminen tuntui haastavalta monen aikuisen lastensuojelun 
verkostopalavereissa. Siksi valittiin turvallinen tie: lapsi ei tule aikuisten verkostopalavereihin, 
mutta on aina mukana valmisteluvaiheessa. Tarvittaessa hänelle järjestetään oma pieni verkosto 
aikuistapaamisten rinnalle.   

Lapsen oikeusturva ja kuuleminen herättivät pohdintoja. Lain mukaan lapsen kuuleminen tulee 
toteuttaa niin, että se ei aiheuta haittaa lapselle eikä lapsen suhteelle vanhempiinsa. Lapsen 
oikeusturva on aikuisten käsissä: Lapsi ei pysty itse nostamaan kannetta, jos hänen kehityksensä 
häiriintyy tai työntekijän toiminta vaikeuttaa lapsen suhdetta vanhempiinsa. Tämä edellyttää, että 
aikuiset varmistavat huolellisesti lapsen hyvinvoinnin kaikissa tilanteissa. Työntekijä joutuu ole-
maan tarkkana kysyessään lapsen toiveita. Jokainen lapsi toivoo, että hänen vanhempansa paran-
nettaisiin tai hänen vanhempansa palaisivat yhteen. Lapsen kannalta on ratkaisevaa, että hän saa 
tuoda toiveensa esille ja oppii ymmärtämään sekä sietämään epäreiluutta, joka toiveeseen sisältyy. 
Voimme vakuuttaa lapselle, että yritämme parhaamme, mutta emme voi luvata, että pystymme 
toteuttamaan hänen toiveensa. Omia vanhempia koskevan toiveen prosessoinnin jälkeen lapsi 
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on valmis keskustelemaan muista itseensä liittyvistä asioista. Prosessointi on hyvä tehdä pienessä 
ryhmässä tai kahden kesken ennen kuin lasta otetaan mukaan isompaan joukkoon. 

Kehittämistyössä painotettiin vanhempien kanssa työskentelyä. Painopiste, joskin arkaillen valittu, 
tuntui osuvan kohdalleen. Vanhempien tilanne oli usein todella raskas. Lastensuojelun piirissä 
olevan lapsen vanhemman mielenterveys- tai päihdeongelmista puhutaan jatkuvasti julkisuudessa, 
mutta tämän kehittämistyön yhteydessä heräsimme pohtimaan, josko taustalla on muutakin. Entä 
jos vanhemmalla onkin erityisiä ymmärtämisen vaikeuksia tai puutteita kognitiivisissa taidoissa? 
Asiasta on haasteellista puhua, sillä kognitiiviset vaikeudet ovat ikäviä ja niihin liittyy paljon surua 
ja ahdistusta. Toisaalta, miltä mahtaa tuntua ihmisestä, joka päivästä toiseen kokee, että hän ei 
selviä nykyajan arjen vaatimuksista. Voiko olla mahdollista, että monen mielenterveysongelman 
taustalla onkin ensisijaisesti tunnistamaton ymmärtämisen vaikeus. Tiedetäänhän, että ihminen 
alkaa voida pahoin, kun häneltä vaaditaan enemmän kuin mihin hän pystyy. Jokaisella ihmisellä 
pitäisi olla oikeus saada palvelua ja tukea omalla tasollaan. Tämä ajatus jää tulevaisuuden tekijöi-
den edelleen kehitettäväksi.

Osahankkeen tehtävänä oli löytää toimintamalli, jonka avulla vahvistetaan ja tuetaan lapsen 
mahdollisuutta asua turvallisesti kotona sijoituksen tai huostaanoton sijaan. Asiakastyön parissa 
kehittynyt Vahvuutta perheelle -verkostopalvelu näyttäisi lisäävän lapsen tilanteeseen vahvuutta, 
jota kotona asuminen edellyttää. Vaikutelmaksi tuli, että lapsen tilanteeseen toivat erityistä voimaa 
huolella ja psyykkisellä herkkyydellä valmisteltu sekä toteutettu läheisten ja viranomaisten yhteis-
työ. Palvelun kolme tukipilaria – voimaa antavat kysymykset, tunteiden käsittely ja psykoedukaatio 
– tuntuivat ratkaisevasti auttavan asiakkaita ikävien asioiden äärellä. Näiden tukipilareiden hallinta 
edellytti kuitenkin erityistä perehtymistä psyykkisiin ilmiöihin.

Palautteiden ja ns. käytäväkeskustelujen perusteella verkostotyöskentely koetaan tärkeänä mutta 
haastavana työmuotona työntekijälle. Verkoston valmistelu ja toteuttaminen vaikeiden lastensuo-
jelukysymysten parissa on vaativaa. Jotain verkostotyön moninaisista edellytyksistä voitaneen 
tavoittaa tämän raportin kautta. Näyttää siltä, että verkostotyö on oma osaamisalue, johon lasten-
suojelussa tulisi olla nimetty työntekijä. Tässä osahankkeessa syntyi odottamaton tulos: kehitimme 
huomaamattamme psykiatriselle sairaanhoitajalle sopivan toimenkuvan - lastensuojelun verkos-
totyön asiantuntijan toimintamallin. Verkostotyöhön tuomansa lisän ohella lastensuojelun oma 
psykiatrinen sairaanhoitaja saattaisi merkittävästi tehostaa myös asiakasohjautuvuutta. Toimimalla 
sosiaalityöntekijän työparina sairaanhoitaja voisi ohjata lapset ja vanhemmat koulutuksensa 
perusteella tarkoituksenmukaisiin tutkimus- ja hoitoyksiköihin sekä tehdä näiden tahojen kanssa 
yhteistyötä lisäten ymmärrystä ja keinoja lastensuojelun piirissä olevien perheiden auttamiseksi.

Etelä-Suomen Lapsen ääni -kehittämisohjelman osahankkeen ”Intensiiviset avopalvelut lasten-
suojelun ja psykiatrisen hoidon yhteisasiakkaille” nerokkuus on ollut lastensuojelun ammatillisen 
näkökulman laajentamisessa. Psykiatrisen osaamisen lisääminen lastensuojeluun on ollut tulevai-
suuden visiointia ja kehittämistä parhaimmillaan. Lastensuojelu voisi todella hyötyä psykiatrisen 
osaamisen lisäämisestä luontevaksi osaksi lastensuojelutyötä ja -tiimiä. Tämä on uutta ajattelua, 
johon sisältyy aina rankkaa raivaustyötä ja joka koskee kaikkia. Rohkeutta vaaditaan kaikilta tahoil-
ta. Lastensuojelun alkuarviointitiimissä tai avohuollossa ei ole tietääkseni vielä yhtään psykiatrisen 
sairaanhoitajan vakinaista vakanssia. Kuka tulee olemaan se rohkea,  joka ottaa tämän askeleen? 
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oMIa MERKIntöJÄnI

Mitä oivalluksia tein raportt ia lukiessani?

Mitä tahdon tästä raportista muistaa?

Mihin asioihin haluaisin jatkossa kiinnitt ää erityistä huomiota omassa työssäni?



Verkostopalvelun tavoitteena on löytää kullekin  lapselle juuri hänen tar
tarvitsemansa asiat. Mit ä Sinun lapsesi voisi tarvita?

Lämmintä suhdetta äitiin
Lämmintä suhdetta isään
Sopua vanhempien välillä 
Läheistä suhdetta isovanhempiin ja läheisiin aikuisiin

Riittävää hoitoa ja kasvatusta 
Hyvää koulua tai päivähoitopaikkaa
Ohjausta arkiasioissa
  Mukavaa tekemistä 
Sopivia harrastuksia
Kivoja kavereita

Apua tunteiden käsittelyyn 
Ohjausta ryhmätilanteisiin
Tukea oppimiseen 
Apua keskittymiseen 
Tutkimuksia mahdollisten sairauksien vuoksi
 
Rauhallisia yöunia
Hyviä ruokahetkiä
Iloa leikkeihin.
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