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KATRIN PALVELUKODIN PERHETYÖMALLI 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin Katrin Palvelukoti Oy:n ammatillisessa perhekodissa. 
Kehittämishankkeen tarkoituksena oli kehittää sijaishuollossa olevien lasten vanhempien kanssa 
tehtävää yhteistyötä Pietolan ja Vanhakartanon ammatillisissa perhekodeissa. Hankkeen 
tavoitteena oli luoda oma perhetyömalli Katrin Palvelukodille. Kehittämishanke toteutettiin kevään 
2014 ja syksyn 2015 välisenä aikana. 

Kehittämiseen osallistuivat Katrin Palvelukoti Oy:n henkilöstö sekä joukko sijoitettujen lasten 
vanhempia. Kehittäminen toteutettiin yhteisöllisissä henkilöstöpalavereissa ja aineistoa kerättiin 
haastatteluilla. Perhetyö pohjautuu rinnakkaisvanhemmuuden toteuttamiseen sijaishuollon 
aikana sekä vanhemmuuden tukemiseen.  

Kehittämishankkeen tuotoksena syntyi Katrin Palvelukodin perhetyömalli. Se on prosessikuvaus 
perhekodeissa tehtävästä perhetyöstä. Perhetyön perustana on lastensuojelulaista tuleva 
velvoite tehdä yhteistyötä perheiden kanssa sijaishuollon aikana. Perhetyössä keskeistä on 
lapsen oikeus vanhempaan ja perheeseen lapsen identiteetin rakentumiseksi. Vanhemmuuden 
tukeminen on edellytys lapsen kotiutumiselle ja myös hyvän rinnakkaisvanhemmuuden 
toteutumiselle sijaishuollossa.  

Perhetyön kehittäminen kuuluu laadukkaaseen sijaishuoltoon. Kuntien kilpailutusmenettely 
edellyttää sijaishuollon palveluntarjoajilta laadukkaita palveluita ja hoitoprosessien avaamista. 
Kehittämisen hyötynä on tarjota asiakkaille vaikuttavia palveluita, mutta myös lisätä henkilöstön 
osaamista ja tietoisuutta omasta työstä.  

 

 

 

 

ASIASANAT: 

Lastensuojelu, sijaishuolto, perhetyö, rinnakkaisvanhemmuus  



 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tuomola & Virtanen 

BACHELOR´S THESIS | ABSTRACT 

TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Degree programme of social services | Social services 

Fall 2016 | 52 + 2 

Anssi Lähde 

Kirsi Tuomola & Henry Virtanen 
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PALVELUKOTI 

This Bachelor´s thesis research was carried out at the professional family home Katrin Palvelukoti 
Oy. The purpose of this development project was to enchase cooperation with parents whose 
children have been taken in to custody in the professional family homes of Pietola and 
Vanhakartano. The primary goal of this study was to develop more personalized family work 
model to Katrin Palvelukoti. The development project took place between spring 2014 and autumn 
2015.  

Employees of Katrin Palvelukoti and a group of parents for the children in custody were 
participating in this development project. The actual project development took place in collective 
meetings with employees and the data material was collected by interviews. The family work is 
based on the co-parenting in foster care and parenthood’s supporting.  

The result of this development project was the family work model at professional family home 
Katrin Palvelukoti. The output is description of the process of family work giving in Katrin 
Palvelukoti. Family work is based on the commitment of co-operating with families in foster care. 
The principal is children’s right to own parents and family for increase child’s identity. To support 
parenting is necessary for child to settle in family home and for adults to make good co-parenting 
in foster care.  

The quality foster care includes the developing of family work. The procedure of competitive 
tendering of foster care service demands the service providers have high-class services and 
specified processes of care. The benefit of developing is for the client to have effective services 
and for the employees to increase knowledge and awareness of own work.    
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1 JOHDANTO 

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus määrittelee lapsen perusoikeudeksi turval-

lisen perhe-elämän. Joskus lapsen paras ei toteudu omassa perheyhteisössä, 

vaan lapsi ja perhe tarvitsevat avukseen lastensuojelun tukea. Vanhemmilla on 

ensisijainen vastuu lapsen huolenpidosta ja vanhemmilla on oikeus tukeen tätä 

tehtävää hoitaessaan. Lapsella on oikeus myös turvaan ja suojeluun sekä riittä-

vään hoivaan, joka voidaan tarvittaessa toteuttaa kodin ulkopuolella. (Nivala 

2010, 18–22.)  

Sijaishuollossa asuvien lasten määrä ja kiireellisten sijoitusten lukumäärä on vii-

meisen viiden vuoden aikana noussut vuosittain. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 

lapsia oli vähän yli 18 000 vuonna 2013. Perhehoidossa tai ammatillisissa perhe-

kodeissa asui heistä noin puolet. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) Las-

tensuojelulaki (13.4.2007/417) korostaa lapsen biologisen perheen merkitystä 

sekä perheen yhdistämistä. Sijaishuollon aikana tuleekin säännöllisesti arvioida 

lapsen edun mukaisesti perheen yhdistämisen mahdollisuutta.  

Lastensuojelu korostaa lapsilähtöisyyttä ja lapsikeskeistä työotetta. Sijaishuolto 

on ensisijaisesti lapsen hoitoa ja kasvatusta, mutta lapsen kehitykseen vaikutta-

vat myös hänen vanhempiensa ja perheensä olosuhteet. On tärkeää ymmärtää, 

että myös vanhempien tukeminen ja kuntouttaminen on lapsen edun mukaista. 

Jotta perheen yhdistäminen voisi olla todellinen mahdollisuus huostaanoton jäl-

keen, tulisi vanhemman hyvinvointia edistää. Vanhemmuutta tulisi tukea sijais-

huollon aikana myös rinnakkaisvanhemmuuden toteutumisen vuoksi, sillä lapsen 

ja vanhemman ainutlaatuista suhdetta on vaalittava, jos sijaishuollosta tulee pit-

käkestoinen. (Pitkänen 2011, 5.) 

Sijaishuollossa perhetyön yksi keskeinen tavoite on luoda luottamuksellinen yh-

teistyösuhde vanhempien kanssa. Toimivan suhteen eteen on tehtävä työtä, se 

ei ole itsestäänselvyys. Lastensuojelun asiakasperheillä saattaa olla huonoja ko-

kemuksia viranomaisten kanssa työskentelystä, mikä tuottaa ennakkoluuloja si-

jaishuollon toimijoita kohtaan. Vanhemman epäluottamus sijaishuoltajiin ja pelko 
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omasta asemasta voivat heijastua suhteeseen alkuvaiheessa. Ammattihenkilön 

vastuulla on luoda ilmapiiriä, jossa vastavuoroisuus voi kehittyä ja keskinäinen 

luottamus voidaan saavuttaa.  

Sosiaalialan palveluiden kehittämisessä on asiakaslähtöisyys noussut vahvasti 

esille. Palveluiden tuottamisessa näkökulmaa on siirretty rakenteista ja järjestel-

mistä palvelun käyttäjän suuntaan. On ymmärretty, että tehokkuus ja tuottavuus 

eivät voi pelkästään olla palveluiden suunnittelun kantavat arvot. Uudenlainen 

toimintakulttuuri huomioi asiakkaan tarpeet entistä vahvemmin sekä tunnustaa 

asiakkaan osallisuuden omaan asiaansa. (Laitinen & Pohjola 2010, 13,19.) Asi-

akkaan arvostus ilmenee toimintayksikön imagona (Kainlauri 2007, 77). 

Tässä kehittämishankkeessa tavoite on kehittää perhetyötä asiakaslähtöisesti. 

Tavoite on kehittää yhteistoimintaa sijoitettujen lasten vanhempien ja muiden lä-

heisten kanssa Katrin Palvelukoti Oy:n ammatillisissa perhekodeissa. Tuotok-

sena syntyy kuvaus perhetyön prosessista. Kehittämishankkeessa toimijoina 

ovat sijoitettujen lasten vanhemmat, perhekodin koko henkilökunta sekä perhe-

kotiin sijoitettujen lasten sosiaalityöntekijät.  

Sijaishuollon aikaisen perhetyön perustana on lapsen oikeus vanhempiin ja su-

kulaisiin sekä yhteydenpitoon heidän kanssaan. Lapsen edun toteutuminen on 

turvattava kaikkien läheissuhteiden ylläpitämisessä. Läheissuhteen merkittävyy-

den tunnustaminen ja sen kannattelu ovat sijaishuollossa lapselle tärkeää. Myös 

vanhemmuuden tukeminen on lapsen edun mukaista, sillä tavoitteena on lapselle 

turvallisten ja jatkuvien aikuissuhteiden olemassaolo.  

Opinnäytetyössämme on teoriapohjaksi haettu määritelmiä perhetyölle sijais-

huollon näkökulma huomioiden. Vanhemmuuden kokemisen ja toteuttamisen 

muutokset sijaishuollon aikana ovat tässä työssä keskeisessä osassa. Perhetyön 

toteutus käytännössä on vastavuoroista rinnakkaisvanhemmuutta. Laki velvoit-

taa vanhemmat ja viranomaiset yhteistoimintaan sijaishuollon aikana sekä myös 

tarkastelemaan huolellisesti perheen jälleen yhdistämisen mahdollisuuksia. 

Opinnäytetyömme liitteenä on Katrin Palvelukodin perhetyön prosessikuvaus. 

Prosessia on työssämme avattu ja tehdyille valinnoille on esitetty perusteluja. 
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”Punaisena lankana” kulkee mukana vanhempien esittämiä ajatuksia rinnakkais-

vanhemmuuden kokemisesta sijaishuollon aikana ja heidän toiveitaan oman lap-

sen elämään osallistumisesta.  

Opinnäytetyömme on raportti kehittämishankkeen etenemisestä Katrin Palvelu-

kodissa. Työssä on esitelty hankkeen tavoite, aikataulu, toimijat ja käytetyt kehit-

tämismenetelmät. Kehittämistoiminnan tuloksia on arvioitu työn lopussa sekä 

pohdittu perhetyön vaikutuksia ja eettisyyttä.  

 

 

Mietelmä 

”Mitä paremmin kahdet vanhemmat 

tulevat toimeen keskenään 

sillä on suora yhteys lapsen 

hyvinvointiin.” 

Liisa Haikonen (Ohjaa minua omille lähteilleni 2002) 
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Organisaatio Katrin Palvelukoti Oy 

Katrin Palvelukoti Oy on yksityinen lastensuojelun sijaishuollon palvelua tuottava 

yritys Uudessakaupungissa. Katrin Palvelukotiin kuuluu kaksi seitsemänpaik-

kaista ammatillista perhekotia, joista Pietolan perhekoti on perustettu vuonna 

1997 ja Vanhakartanon perhekoti on perustettu vuonna 2003. Molemmissa per-

hekodeissa asuvat pysyvät perhekotivanhemmat ja sen lisäksi yrityksessä työs-

kentelee kolme ohjaajaa. Opinnäytetyössä käytetään jatkossa nimitystä Katrin 

Palvelukoti tarkoitettaessa molempia perhekotiyksiköitä.  

Ammatillinen perhekoti on yksityiskoti, jossa perhekotivanhempien kanssa sijoi-

tetut lapset ja nuoret asuvat. Sijaishuoltomuotona ammatillinen perhekoti sijoittuu 

lastensuojelulaitoksen ja perhehoidon välimaastoon. Perhekoti toimii aluehallin-

toviraston myöntämällä luvalla. Laissa säädetään ammatillisen perhekodin van-

hempien ja työntekijöiden kelpoisuudesta, toiminnan sisällöstä ja tilojen riittävyy-

destä. (Lastensuojelunkäsikirja 2015.)  

Katrin Palvelukodin perhekodeissa asuvien lasten sijoitusajat ovat olleet lasten 

tarpeet huomioiden pitkäaikaisia. Useimmiten nuoret muuttavat perhekodista 

vasta siirtyessään jälkihuoltoon 18 -vuotiaina. Lapselle järjestetään elämä perhe-

kodissa pysyvyyden periaatteen mukaisesti (Katrin Palvelukoti Oy 2015). Sijais-

huollon lakisääteisen tehtävän mukaan perhekodissa huolehditaan lapsen perus-

hoidosta, kasvatuksesta ja arkielämän sujumisesta. Lapsi tarvitsee myös mah-

dollisuuden korjaaviin kiintymyssuhteisiin ja turvallisiin aikuisiin. (Lastensuojelun-

käsikirja 2015.) 

Katrin Palvelukodissa on panostettu laatutyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Am-

matillisten perhekotien liiton jäsenenä yritys oli vuosina 2001–2003 mukana Las-

tensuojelun Keskusliiton Laituri – hankkeessa, jossa työstettiin perhekotien laa-

tukriteerejä. Katrin Palvelukodilla on oma laatukäsikirja ja kehittämishankkeena 

on tehty selvitys laadunhallinnasta sekä luotu oma mittaristo menestystekijöiden 
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seurantaan. Tärkeimpiä menestystekijöitä ovat asiakastyytyväisyys sekä yhteis-

työn toimivuus ja sen lisääminen sijaishuollon toimijoiden välillä.  Laadun toteu-

tumista arvioidaan jatkuvasti asiakas- ja henkilöstökyselyin. Katrin Palveluko-

dissa perhekodin asiakkaina pidetään sijoitettuja lapsia ja lasten läheisiä sekä 

kuntien sosiaalityöntekijöitä. (Katrin Palvelukoti Oy 2015.) 

Laadukkaan työskentelyn ja sijaishuollon toteuttamisen turvaamiseksi Katrin Pal-

velukodissa panostetaan henkilöstön kouluttautumiseen sekä jatkuvaan työn ke-

hittämiseen. Ryhmämuotoisesti toteutettava työnohjaus auttaa ylläpitämään am-

matillista keskustelua työstä, sen tavoitteista ja yhteisistä toimintatavoista. Koko 

henkilöstö osallistui vuosina 2010–2011 Turun AMK:lta tilattuun täsmäkoulutuk-

seen, jonka tavoite oli lisätä ratkaisukeskeistä ajattelua ja menetelmäosaamista 

perhekodeissa. Perhekotien vanhemmista kolme aloitti sosionomi opinnot 

vuonna 2012 pätevöityäkseen sosiaalialan ammattilaisena ja palveluntuottajana. 

(Katrin Palvelukoti Oy 2015.) 

Katrin Palvelukodin yksi keskeinen toimintaa ohjaava arvo on lapsilähtöinen työs-

kentely, joka tarkoittaa lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimista hoidossa ja 

kasvatuksessa. Perhekodista luodaan lapselle pysyvä koti ja hänelle tarjotaan 

mahdollisuus korjaavan kiintymyssuhteen luomiseen. Lapsen identiteetin tukemi-

nen ja oman kasvuympäristön merkityksen tunnustaminen ovat tärkeitä tekijöitä 

lapsen kehitykselle.  Samalla tuetaan lapsen läheissuhteiden ylläpitoa ja kasvua 

tukevien verkostojen rakentamista. (Katrin Palvelukoti Oy 2015.) 

2.2  Kehittämisen tausta ja tarve 

Perhetyön kehittäminen valikoitui opinnäytetyömme aiheeksi tekijöiden yhteisellä 

päätöksellä. Sosiaalialan opinnoissamme olemme tutustuneet perhetyön muotoi-

hin ja periaatteisiin ja tulleet vakuuttuneiksi perhetyön kehittämisen tarpeesta 

omassa työssämme sijaishuollossa. Teemme perhekodin vanhempina työtä las-

ten perheiden sekä lapsen muiden läheisten kanssa ja halusimme kehittää tätä 

yhteistyötä. Perhekodissa tehtävä perhetyö kaipasi mielestämme myös tarkem-

man määrittelyn ja tavoitteen asettelun.  
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Katrin Palvelukodissa kehittämistoiminnan kohde jalostui henkilöstön yhteisissä 

keskusteluissa, ja yhteisesti todettiin perhetyön mallin kuvaamisen olevan tar-

peellista. Katrin Palvelukodissa on tehty prosessityötä laadun hallinnan välineenä 

ja jatkumona sille haluttiin perhetyö saada omana prosessinaan näkyviin perhe-

kodin toiminnassa. Perhetyön kehittäminen on perhekodille asiakaspalvelun pa-

rantamista, joka on oleellinen osa sosiaalialan ammattilaisen eettistä työtä. Työn 

sisällön kehittäminen ja uudistaminen ovat keino huolehtia asiakkaan oikeudesta 

saada laadukasta ja ajanmukaista palvelua (Talentia 2013, 28–29). 

Henkilöstölle oman työn näkyväksi tekeminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen 

ovat työn kehittämisen ohella tärkeitä asioita. Perustehtävän selkeytys ja työn 

sisällön ymmärtäminen edistävät työn hallintaa ja työssä jaksamista. (Mäkisalo 

2003, 20.) Katrin Palvelukodissa reagoidaan lastensuojelussa ja työssä tapahtu-

viin muutoksiin ja nähdään muutokset haasteena kehittää henkilöstön ammatti-

taitoa (Talentia 2013, 28).  

Katrin Palvelukoti Oy:lle toiminnan kehittäminen on myös kilpailukykyä lisäävä 

tekijä. Monet kunnat ja kuntayhtymät kilpailuttavat sijaishuollon palveluntarjoajat 

tänä päivänä. Kilpailutuksella on todettu olevan positiivinen vaikutus laatuun ja 

osaltaan kilpailutus auttaa sijaishuollon palveluntarjoajia ymmärtämään mitä kun-

nat tahtovat sijaishuollolta. Laadukkaan sijaishuollon yhtenä kriteerinä pidetään 

tavoitteellista työskentelyä lasten vanhempien kanssa. Kilpailutus edellyttää per-

hekodeilta hoito- ja kasvatusprosessien avaamista ja perhetyön tekemistä. Per-

hekoteja arvioidaan yhteistyön halukkuuden ja taidon mukaan. Espoossa vuonna 

2014 tehdyssä lastensuojelun käytäntötutkimuksessa todettiin, että sijaishuol-

lossa juuri perhetyön kehittämisen tarve on suuri. Perhetyön sisällön määrittely 

sekä vanhemmuustyön roolijako sijaishuoltajien ja viranomaisten välillä olisi tar-

kennettava. Vastuunjakoa tulisi tehdä molempien tahojen työmäärän helpotta-

miseksi. Tutkimuksessa tuotiin esille myös tarve kehittää alueellisia tai valtakun-

nallisia yhtenäisiä työmalleja sijaishuoltoon. (Koskinen & Torikka 2014, 31.) 

Sijaishuollon perhetyön kehittämishankkeita on toteutettu muun muassa SOS- 

lapsikylässä.  Huostaanottokriisin selvittely – projektissa vuosina 1998–2001 
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SOS-lapsikylään sijoitettujen lasten vanhemmilta selvitettiin suhtautumista huos-

taanottoon ja sijoitukseen sekä tyytyväisyyttä lapsen hoitoon ja toteutuneeseen 

yhteistyöhön.  Anna-Liisa Koisti-Auer nostaa loppuraportissaan esiin tärkeimmät 

seikat kyselystä. Näitä ovat vanhempien toive olla enemmän mukana päättä-

mässä lapsen asioista, toive pitää yhteyttä lapseen sekä ammatillisen – tai ver-

taistuen saanti sijoitusprosessin aikana. Projektin jälkeen SOS- lapsikylässä ke-

hittämiskohteiksi valittiin sijoitusprosessi sekä jaetun vanhemmuuden teema ja 

perhetyö. (Koisti-Auer, 2001.) 

”Kuka auttaisi meidän perhettä”, sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen 

ja jälleenyhdistäminen- kehittämishanke selvitti SOS- lapsikylässä sijoitetun lap-

sen perheen saamaa tukea sijaishuollossa ja perheen yhdistämiseksi tehtyjä toi-

mia. Selvityksen johtopäätöksenä todettiin, että vanhemman tukeminen on kaik-

kein tärkeintä sijoituksen alkuvaiheessa.  Sijaishuoltajien rooli oli merkittävä van-

hempien huomioimisessa ja yhteistoiminnan mahdollistamisessa. Raportissa to-

dettiin, että perheen yhdistämisen eteen tehtävässä työssä olisi kehitettävää jat-

kossa. (Vanhanen 2014, 40–41.) 

Pelastakaa Lapset ry:n lastenkodeissa kehitettiin SILTA -malli vuosina 2008–

2010. SILTA – projekti alkoi tarpeesta lisätä sijaishuollon vaikuttavuutta ja kehit-

tää lastenkodin omahoitaja – työskentelyä. Siltaa rakennettiin lastenkodin ja 

huostaan otetun lapsen perheen välille sekä lapsen elämänvaiheiden välille. Lap-

sen elämäntarinan eheytyminen sijaishuollossa on tärkeää. Eheytyminen edellyt-

tää vuorovaikutusta lapsen, läheisten ja hoitavien aikuisten välillä sekä lapsen 

elämänvaiheiden tuntemista ja ymmärtämistä. (Pelastakaa Lapset ry 2015.) 

Miia Pitkänen selvitti vanhempien kokemuksia sijaishuollon aikaisesta lastensuo-

jelutyöstä ja saadusta tuesta ”Vastuun paikka” nimisessä toimintatutkimuksessa 

vuonna 2011. Tutkimuksessa useat vanhemmat kokivat jääneensä yksin ja vaille 

tukea huostaanottotilanteessa. Yhteistyö ja avun saaminen kuvattiin pirsta-

leiseksi ja satunnaiseksi. Raportissa todetaan, että ammatillista työskentelyä 

vanhemman kanssa tarvitaan sijaishuollon aikana. Vanhemmuuden tukeminen 

tulisi Pitkäsen mukaan olla lastensuojelun vastuulla. (Pitkänen 2011, 7-8.)     
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2.3  Kehittämistehtävä ja kehittämisen tavoitteet 

Kehittämistehtävänä on luoda Katrin Palvelukodille perhetyömalli. Perhetyön si-

sältö, toiminnan perustelu ja arviointimenetelmä määritellään ja kuvataan kirjalli-

sesti perhetyöprosessina.  

Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää sijaishuollon perhetyötä Katrin Pal-

velukodissa. Hyvä ja toimiva yhteistyö vanhempien kanssa on ollut aiemminkin 

päämäärä Katrin Palvelukodin toiminnassa. Hankkeen myötä tarkoituksena on 

kehittää palvelua enemmän asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.  

Kehittämisen tavoitteena yleisesti ottaen on aikaansaada muutosta työorganisaa-

tion toimintatavoissa tai uudistaa palvelua. Onnistuneen kehittämistoiminnan 

hyödyt ovat organisaatiossa hyvin laajat. Kehittäminen lisää organisaation tehok-

kuutta, tuottavuutta ja palvelujen laatua. Työntekijöille hyötyinä ovat työssäjaksa-

misen ja työhyvinvoinnin lisääntyminen, parempi mahdollisuus vaikuttaa työhön, 

oman työn sisällön ymmärtäminen ja työntekijän roolin selkiytyminen. (Uusitalo 

2012, 63–64.) 

Kehittämisen tavoite on Katrin Palvelukodissa tuottaa laadukasta ja vaikuttavaa 

sijaishuollon palvelua. Pysyäkseen kilpailukykyisenä on organisaation pysyttävä 

alan kehityksessä mukana sekä kehitettävä palveluitaan markkinoiden toivomalla 

tavalla. Kehittämisen lähtökohtana on hyvä tietää miten yrityksen tuottamat pal-

velut menestyvät ja mitä mieltä asiakkaat niistä ovat. Kehittäminen ei ole itsetar-

koitus, vaan keino parantaa palvelun laatua. (Uusitalo 2012, 63–64.) Palveluiden 

kehittäminen ja tuotteistaminen ovat yrityksen imagolle positiivisia asioita. Selke-

ästi kuvattu laadukas palvelu auttaa erottumaan kilpailijoista. (Kainlauri 2007, 

59.)  

Sijaishuollon hoito- ja kasvatusprosessien kuvaamisen tavoitteena on edesauttaa 

tasalaatuisen palvelun tuottamista organisaatiossa. Prosessissa kuvatut toimin-

tatavat ovat yhteisesti sovittuja ja suunniteltuja, mikä vahvistaa henkilöstön sitou-

tumista toiminnan toteuttamiseen ja yhdenmukaistaa käytännön työtä. Prosessin 
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kuvaaminen edistää prosessin hallintaa, jolla suoraan vaikutetaan toiminnan tu-

loksellisuuteen ja tehokkuuteen. (Mäkisalo 2003, 169.) Katrin Palvelukodilla on 

kuvattuna sijaishuollon hoito- ja kasvatusprosesseja osana laatujärjestelmää. Si-

joituksen aikaista perhetyötä halutaan korostaa tärkeänä ydinalueena lapsen si-

jaishuollossa. 

Katrin Palvelukoti Oy:n organisaatiossa on tavoitteena kehittää toimintaa huomi-

oiden vaatimus sosiaalipalveluiden läpinäkyvyydestä.  Prosessikuvaus tekee toi-

mintaa näkyväksi ja selkiyttää työntekijöiden rooleja ja toimijoiden vastuunjakoa.  

Läpinäkyvyys on eduksi omassa työorganisaatiossa toimiville sekä palvelun käyt-

täjille. Palvelun sisältöä ja toimintatapoja on mahdollista arvioida sekä kehittää 

edelleen. (Mäkisalo 2003, 170.) 
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3 KEHITTÄMISHANKKEEN TIETOPERUSTA 

3.1  Sijaishuolto 

Lastensuojelu on laajasti määritellen lapsen suojelua, lapsen hyvinvoinnin ja ke-

hityksen edistämistä. Lastensuojelun perustana on kansainvälisesti tunnustettu 

lapsen oikeus turvalliseen elämään, virikkeelliseen kasvuympäristöön sekä eri-

tyiseen suojeluun. Lastensuojelun kokonaisuus käsittää lasten kasvuolosuhtei-

den kehittämisen sekä lasten- ja perheiden peruspalvelut kuten neuvolan, päivä-

hoidon, koulun, kotipalvelun ja terveydenhuollon. Peruspalveluiden piirissä toteu-

tuu ennaltaehkäisevä lastensuojelu, joka tarkoittaa lasten tukemista palveluissa 

tai järjestöjen toiminnassa. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu käsittää las-

tensuojelutarpeen selvityksen, avohuollon tukitoimet, sijoituksen ja sijaishuollon. 

(Taskinen 2008, 10–13.) 

Sijaishuolloksi määritellään lastensuojelulaissa (417/2007) sijoitetun lapsen hoi-

don ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollossa hoidettava 

lapsi voi olla huostaan otettu tai kiireellisesti sijoitettu tai hallinto-oikeuden väliai-

kaisella määräyksellä sijoitettu. Kodin ulkopuolisen sijaishuollon muotoja voivat 

olla sukulaissijoitus, perhehoito, ammatillinen perhekoti, lastensuojelulaitos tai 

muu tarpeen mukainen sijoitusmuoto. (Saastamoinen 2008, 25–27.)  

Sijaishuollon tarkoitus on lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaa-

minen. Sijaishuoltopaikan tulee vastata lapsen tarpeisiin kehitystason mukaisesti 

sekä tarjota turvallista arkielämää, joka sisältää kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa. 

Sijaishuollon aikana lapsella on oikeus turvallisiin ja läheisiin ihmissuhteisiin. 

Lapsi voi tarvita korjaavan kiintymyssuhteen aikuisiin sijaishuollon aikana, mutta 

myös yhteys omiin vanhempiin on säilytettävä. Sijaishuoltopaikan etäisyys lap-

sen vanhemmista tai muista läheisistä ei saisi olla yhteydenpidon esteenä. Sijais-

huollon aikana tuetaan lapsen identiteetin rakentumista ja lapsen sosiaalisen 

suhdeverkoston muodostumista. (Lastensuojelunkäsikirja 2015 ja Lastensuojelu-

laki 417/2007 54§.) 
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Lastensuojelun keskusliiton Laituri-projektissa (2004) sijaishuoltoa tarkasteltiin 

lapsen näkökulmasta käsin. Sijaishuoltoa kuvataan polkuna lapsen omasta ko-

dista kohti sijaishuoltopaikkaa. Polku jatkuu sijaishuoltopaikasta jälkihuollon kei-

noin seuraavaan elämänvaiheeseen. Sijoituspaikasta tullaan lasta puolimatkaan 

vastaan, joka kuvaa sijoitusprosessin alkuvaihetta tutustumis- ja sopimiskäytän-

töineen. Polun keskivaihe kuvaa lapsen elämää sijaishuoltopaikassa, josta lapsi 

saatetaan eteenpäin itsenäistymään omaan elämään. (Laaksonen & Kemppai-

nen 2005, 5.) 

Huostaanotto tehdään aina lapsen etua ajatellen ja sen tarkoitus on olla lapselle 

positiivinen asia. Sijaishuoltoon siirtyminen on siitä huolimatta lapselle stres-

saava tilanne. Usein sijoitus ajoittuu hetkeen, jolloin lapsen kotona olot ovat ka-

oottiset tai turvattomat, ja lapsi voi tuntea syyllisyyttä tapahtumista. Lapsi tuntee 

usein myös huolta vanhemmistaan jouduttuaan heistä eroon. Lapsen kannalta 

siirtymä vaatii totuttelua ja valmistelevaa työtä. Vanhempien tai muiden tärkeiden 

henkilöiden olisi hyvä saattaa lasta ja auttaa häntä asettumaan sijaishuoltopaik-

kaan. (Tervonen-Arnkil 2007, 93–94.) Lapselle siirtyminen sijaishuoltoon merkit-

see perhe-elämän hajoamista samalla tavalla kuin vanhempien avioerossa (Iko-

nen 2013, 54). 

Huostaanotto on aina voimassa toistaiseksi, ja sen perusteita tulee tarkistaa 

säännöllisesti. Huostaanottoa tulisi pitää väliaikaisena toimenpiteenä, joka olisi 

lopetettava heti kun olosuhteet sallivat. Sijaishuollon aikana tulisi säännöllisesti 

arvioida onko edellytyksiä perheen jälleenyhdistämiselle, ja onko sijoitus lapsen 

edun mukaista. (Saastamoinen 2008, 42.) Sijaishuolto olisi nähtävä työkaluna 

perheen ongelmien auttamiseksi eikä itse päämääränä tai tavoitteena. Sijaishuol-

lon aikaisen työn yksi tärkeä kulmakivi tulisi olla lapsen ja vanhemman välisen 

suhteen tukeminen ja korjaaminen. (Maluccio 2000, 482, 484.) 

Sijaishuollon tulee vastata lapsen tarpeisiin ja olla lapselle hyödyksi - sijaishuol-

lolle tulisi määritellä tavoite. Lapsen tarpeiden mukaisesti arvioidaan, onko työs-

kentelyn painopiste kiintymyssuhteiden säilyttäminen vai uuden korjaavan suh-

teen luominen. Yhteydenpito läheisiin tulee olla aina lapsen edun mukaista. Lap-
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selle haitalliseksi arvioitua yhteydenpitoa voidaan rajoittaa vastaavan sosiaali-

työntekijän päätöksellä. (Saastamoinen 2008, 100, 127–129.) Saarnion mukaan 

huostaanotto ei saisi muuttaa lapsen sosiaalista verkostoa eikä hänen arkeaan 

liikaa. Lapsen elämään puuttuminen sijaishuollon muodossa tulisi olla mahdolli-

simman lievää ja lyhytaikaista. Vanhempien osallisuutta lapsen arjessa tulisi tur-

vata. Sijoituksen aikana on tehtävä työtä lapsen ja vanhemman suhteen hyväksi, 

jotta lapsen mahdollinen kotiinpaluu olisi helpompaa. Lapsen tarpeiden korosta-

minen voi tarkoittaa vahingollisiksi ajateltujen suhteiden rajoittamista, jolloin van-

hemmuutta ei tueta eikä sille anneta mahdollisuutta. (Saarnio 2005, 206–209.)  

3.2  Perhetyö sijaishuollon aikana 

Perhetyölle on annettu useita määritelmiä työn tavoitteiden ja työtapojen mukaan. 

Laajasti määritellen se on kaikkea perheen kanssa ja perheen tueksi tehtävää 

työtä. Perhetyön lähtökohtana voidaan pitää perheiden elämästä nousevia tar-

peita, jotka liittyvät lasten kehitys- ja kasvatuskysymyksiin, elinoloihin, vanhem-

muuteen ja sen tukemiseen, perheen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämi-

seen. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 27–28.) Perhetyö on ammatillista ja tavoitteel-

lista toimintaa, jonka tarkoitus on tukea perhettä muutoksessa. Perhetyöllä voi-

daan tarkoittaa työmenetelmää tai palvelua, jota ohjaavat sosiaali- ja terveyden-

huollon keskeiset periaatteet ja eettiset ohjeet. Näitä ovat asiakaslähtöisyys, per-

helähtöisyys ja lapsilähtöisyys. (Järvinen ym. 2012, 12,17.)  

Perhetyötä voidaan jäsentää sen mukaan, millä palvelusektorilla perhetyötä to-

teutetaan tai mitkä ovat työskentelyn painotus ja tavoite. Järvinen ym. (2012) ja-

kavat perhetyön ennaltaehkäisevään perhetyöhön, joka tarkoittaa koulun, neuvo-

lan tai kotipalvelun perhetyötä, lastensuojelun perhetyöhön ja vaativan perhetyön 

erityisalueeseen, joka käsittää esimerkiksi psykiatrian osastoilla toteutettavaa 

perhetyötä tai monikulttuurista perhetyötä. (2012, 70.)   

Lastensuojelun perhetyö on lastensuojelulaissa määritelty avohuollon tukitoi-

meksi. Perhetyö on lastensuojelun asiakasperheelle konkreettista tukea ja apua, 
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jota usein annetaan perheen kotona. Perhetyön tavoitteet asetetaan asiakas-

suunnitelmaneuvottelussa yhdessä perheen kanssa. Työskentelyyn liittyy kiinte-

ästi perheen toimintakyvyn ja lasten hyvinvoinnin arviointia sekä lastensuojelun-

tarpeen arviointia. Lastensuojelun perhetyö voi olla luonteeltaan intensiivistä, 

jolla tarkoitetaan määräaikaista ja suunnitelmallista työskentelyä. Kuntouttavan 

perhetyön tavoitteena on edesauttaa muutosta perheessä ja auttaa ongelmati-

lanteessa, esimerkiksi vanhemman toipuessa päihdeongelmasta. (Järvinen ym. 

2012, 81–89.) 

Lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle vaikuttaa kaikkiin perheenjäseniin ja voi aiheut-

taa perheelle kriisin. Perhetyöllä voidaan tukea perhettä tai sen yksittäisiä jäseniä 

tässä tilanteessa. Perhetyön periaatteena on lapsen edun toteutuminen kaikessa 

työskentelyssä. Huostaanottotilanteessa on ymmärrettävä, että vanhempien tu-

keminen on myös lapsen etu. Lapsi tarvitsee vanhemmiltaan hyväksynnän voi-

dakseen kiinnittyä sijaishuoltopaikkaan ja sijaishuoltajiin. Vanhemmat tarvitsevat 

usein tukea voidakseen hyväksyä sijoituksen sekä oman muuttuneen roolinsa 

vanhempana ja kasvattajana jaetun vanhemmuuden myötä. Sijaishuollon aikana 

on myös tärkeää tukea vanhempien osallisuutta oman lapsen elämässä ja ar-

jessa sekä auttaa lapsen ja vanhemman ainutlaatuisen suhteen säilymistä ja ra-

kentumista. (Pitkänen 2011, 21 ja Järvinen ym. 2012, 85–86.)  

Sijaishuollossa parasta perhetyötä ovat yhteinen ajatus lapsen arjen toteutumi-

sesta ja suunnitelma perheen yhdistämisestä (Taskinen 2008, 14). Sijaishuollon 

aikana on tärkeää luoda toimiva yhteistyö viranomaisten, sijaishuoltajien ja van-

hempien kesken. Sijaishuollon tavoitteet ja sisältö tulisi suunnitella yhdessä, sekä 

selventää niitä konkreettisia toimia, joiden avulla lapsi voi palata takaisin kotiin 

vanhempiensa luokse. Vanhempia motivoidaan ja tuetaan toivottujen muutosten 

aikaansaamiseksi. (Maluccio 2000, 482–483 ja Järvinen ym. 2012, 81.) Lasten-

suojelun perhetyössä on haasteena se, että siinä yhdistyvät viranomaisen kont-

rolli perheeseen sekä tuki perheelle. Lastensuojelussa tulee ensisijaisesti ottaa 

huomioon lapsen tarpeet, eikä perhetyö tai vanhempien tukeminen voi mennä 

sen edelle. Huostaanotto voidaan mieltää rangaistukseksi huonosti hoidetusta 
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vanhemmuudesta, jonka jälkeen voi olla haasteellista luoda yhteistyötä perheen 

kanssa ja tehdä korjaavaa perhetyötä. (Saarnio 2005, 247–248.) 

Lapsen biologisella perheellä ja perhetyöllä on suuri merkitys sijaishuollon aikana 

lapsen kasvatus- ja hoitoprosessissa. Vanhemman rooli on näkyvä sijaishuollon 

yhteisössä ja perheen asemaa ja merkitystä korostetaan. Vanhempia kunnioite-

taan oman lapsen kasvattajana ja huoltajana.  Lapsen vuorovaikutusta arvioi-

daan ja peilataan hänen perhetaustaansa vasten ja lapsen kiintymyssuhteita ja 

yksilöllistä kehitystä arvioidaan hänen perheensä parissa. (Klap 2005, 88.)  

Sijaishuollossa perhetyö tarkoittaa konkreettisesti suhteen luomista sijoitettujen 

lasten vanhempien ja muiden läheisten kanssa. Perhetyön tärkein työväline on 

vuorovaikutus, jonka toteutumisesta vastaa ammattihenkilö. Sijaishuollossa si-

jaishuoltaja on asemansa perusteella vastuussa siitä, että työskentelyn tavoite 

toteutuu ja hänen käyttämänsä toimintatavat ovat vuorovaikutusta edistäviä. Am-

matillinen vuorovaikutus edellyttää taitoa rakentaa vastavuoroista suhdetta, ky-

kyä tutkia ja tarkentaa tilannetta sekä kykyä toimia tilanteessa. Ammatillinen vuo-

rovaikutus voi olla tiedottavaa, neuvovaa tai ohjaavaa. (Järvinen ym. 2012, 228–

230.)  

Asiakassuhteen luominen edellyttää asiakaskeskeistä ajattelua, varsinkin asia-

kassuhteen alkuvaiheessa, jolloin rakennetaan luottamuksellista ja avointa suh-

detta. Työntekijän ammatillinen rooli ei kuitenkaan saa unohtua, vaan hänen on 

kannettava vastuu tilanteesta ja työskentelyn etenemisestä. (Mönkkönen 2007, 

84.) Perhetyössä ratkaisukeskeisyys ja voimavarasuuntautunut ajattelu on ongel-

malähtöistä toimintatapaa parempi, sillä ongelmien pohtimisen ja syyttelyyn si-

jaan tulisi työskentelyn suuntautua tulevaisuuteen. Menneisyydestä haetaan voi-

mavaroja ja asiakasta autetaan havaitsemaan onnistumisia. (Saarnio 2005, 247–

250.) 

Perhetyössä käytettyjen työmenetelmien valinta riippuu perheen tilanteesta ja 

työskentelyn tavoitteista sekä siitä, kenen perheenjäsenen kanssa työskennel-

lään. Myös työntekijän omat persoonalliset taidot ja vahvuudet vaikuttavat mene-

telmien käyttöön. Keskustelu on perhetyön perusta, mutta menetelmien käyttö 
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voi edesauttaa keskustelun syntymistä. Koska sijaishuollon aikainen perhetyö 

lähtee lapsen tarpeesta, on Lapset puheeksi – työmenetelmä hyvä väline kes-

kustella lapsesta hänen vanhempansa kanssa. Lapset puheeksi – menetelmä 

soveltuu hyvin eri sosiaali- tai terveydenhuollon koulutuksen saaneiden ammatti-

henkilöiden käyttöön. Varhaisen puuttumisen periaate on hyvä lähtökohta kai-

kessa työskentelyssä lapsen kanssa. Huolen puheeksi ottaminen voi olla käytet-

tävä menetelmä tai työote. Huoli lapsesta tai perheestä pitää ottaa puheeksi per-

heen kanssa vielä kun huoli on pieni. Sukupuu on monikäyttöinen työskentelyvä-

line lapsen ja perheen kanssa. Sukupuun avulla voidaan auttaa lasta ymmärtä-

mään omaa tarinaansa ja asemaansa suvussa. (Järvinen ym. 2012, 174–191.) 

Vanhemmuuden tukeminen on sijaishuollon perhetyön keskeistä sisältöä. Van-

hempia voidaan auttaa havaitsemaan omia voimavaroja sekä myönteistä van-

hemmuutta itsessään. Vanhemman kasvatustietoisuuden lisääntyminen ja voi-

maantuminen vanhempana ovat perhetyön tavoitteet. Lapsen näkökulma ja tar-

peet tulee pitää vahvasti esillä työskenneltäessä vanhempien kanssa. (Järvinen 

ym. 2012, 127–132.) Sijaishuoltajien antama tuki ei aina ole riittävä tai sopiva 

muoto, vaan joillekin vanhemmille ryhmämuotoinen vertaistuki voi olla hyödylli-

sempää (Kujala 2003, 16). Pitkäsen (2011) käyttämä käsite lapsisensitiivinen 

vanhemmuustyö sisältää ajatuksen, että vanhemmuuden tukeminen liittyy kiinte-

ästi sijaishuollon aikaiseen työskentelyyn lapsen kanssa. Työskentelyssä yhdis-

tyvät lapsen oikeus suojeluun ja huostaanottoon sekä vanhemman ja lapsen suh-

teen ainutlaatuisuus. Vanhemmuustyö tukee rinnakkaisen vanhemmuuden to-

teutumista ja aikuisen ongelmien tunnistamista ja auttamista. (Pitkänen 2011, 

116.) 

3.3  Yhteistyö lain näkökulmasta  

Suomi ratifioi YK:n lastenoikeuksien sopimuksen vuonna 1991 (20.11.1989). So-

pimuksen artiklat ovat siirtyneet suoraan oikeusjärjestelmään ja näin ne määrit-

tävät myös lastensuojelun toteuttamista Suomessa. Yleissopimuksen 5. artikla 
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painottaa vanhempien oikeutta ja toisaalta vastuuta ja velvollisuutta lapsen kas-

vatuksessa ja ohjauksessa. Oikeutta vanhemmuuteen on kunnioitettava ja van-

hemmille on tarjottava apua ja neuvontaa tässä tehtävässä. Sopimuksen 3. ar-

tikla korostaa lapsen edun ensisijaisuutta, jonka perusteella lastensuojelutoimet 

ja sijaishuolto ovat välttämättömiä tietyissä tilanteissa. Sopimuksen mukaan lasta 

ei tule eristää huoltajistaan, vaan yhteydenpito perheeseen on lapsen edun mu-

kaisesti turvattava. (Sijaishuollon neuvottelukunnan julkaisuja 20, 144–153) 

Vuonna 2007 uudistettu lastensuojelulaki (417/2007) varmistaa, että YK:n lasten-

oikeuksien sopimus toteutuu lastensuojelussa. Lain henki korostaa perheen mer-

kitystä lapsen kasvupaikkana ja perheen auttamista perhetyön avulla. (Järvinen 

ym. 2012, 52.) Lastensuojelulain 54.§:ssä säädetään, että sijaishuollon aikana 

tulee turvata lapsen oikeus yhteydenpitoon hänelle läheisten ihmisten kanssa. 

Sijaishuoltopaikan tulee edistää ja tukea lapsen ja vanhempien sekä muiden lä-

heisten yhteydenpitoa. Etäisyys tai välineiden puute eivät saisi olla sille esteenä. 

Sijaishuoltopaikan valinnassa tulisi huomioida, että läheisten tapaaminen tai muu 

yhteydenpito on mahdollista. Lapsen tarpeet ja etu ovat ensisijaisen tärkeät, ja 

ne huomioiden voidaan yhteydenpitoa myös rajoittaa. (Saastamoinen 2008, 127–

129.)  

Lastensuojelulain 52.§:ssä on kirjattu velvoite sijaishuollon aikana toteutettavasta 

yhteistyöstä yksiselitteisesti: lapsen huollon jatkuvuuden turvaamiseksi on las-

tensuojelutyöntekijöiden tehtävä yhteistyötä lapsen, vanhempien ja sijaishuolta-

jien kanssa (417/2007). Lastensuojelulaki määrittää yhteistyötä siten, että lapsen 

asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on päätösvalta sijaishuollon aikaisen hoi-

don sisällöstä ja sitä tulee ohjata lapsen tarpeet. Lasta koskevissa päätöksissä 

on kuitenkin selvitettävä vanhempien mielipide. Päivittäisestä hoidosta sijaishuol-

topaikassa vastaavat sijaishoitajat, eikä sosiaalityöntekijän myötävaikutusta tar-

vita siihen. Käytännössä yhteistyö sosiaalityöntekijän, lapsen, vanhempien, huol-

tajan ja sijaishoitopaikan välillä on edellytys lapsen tarpeita vastaavan sijaishuol-

lon järjestämiselle ja lapsen sujuvan arkielämän onnistumiselle. Hyvä yhteistoi-



22 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tuomola & Virtanen 

minta tarkoittaa lapsen asioista keskustelua yhdessä ennen päätöksentekoa kou-

lutukseen, terveydenhoitoon ja muihin elämän tärkeisiin asioihin liittyen. (Saasta-

moinen 2008, 109–110, 135.) 

Sijaishuollon aikainen yhteistoiminta perheiden kanssa tulee määritellä ja kuvata 

lastensuojelulain 30.§:ssä tarkoitetussa asiakassuunnitelmassa. Sijaishuollossa 

olevan lapsen asiakassuunnitelma laaditaan ja tarkistetaan yhteistyössä lapsen, 

huoltajan tai vanhemman ja sijaishuoltajien kanssa. Asiakassuunnitelmaan kirja-

taan paitsi sijaishuoltoon johtaneet olosuhteet, niin myös sijaishuollon tavoite ja 

tarkoitus. Asiakassuunnitelmassa tulee näkyä miten lapsen yhteydenpito läheis-

ten kanssa toteutuu sijaishuollon aikana sekä lapsen etu huomioiden perheen 

yhdistämisen mahdollisuus. Asiakassuunnitelma on tarkistettava vuosittain tai 

tarpeen mukaan useammin. (Lastensuojelulaki 417/2007) 

Sijoitetun lapsen vanhemmalle tulisi myös laatia asiakassuunnitelma lastensuo-

jelulain mukaisesti. Asiakassuunnitelmassa kuvataan vanhemman elämäntilan-

netta, suhdetta lapseen sekä tavoitteita vanhemmuuden tukemiseksi sijaishuol-

lon aikana. Suunnitelmassa määritellään myös vanhemman tarvitsemat tukitoi-

met ja moniammatillinen yhteistyö. Asiakassuunnitelman hyötynä on vanhem-

man osallistuminen ja sitoutuminen sijaishuollon aikaiseen työskentelyyn. Käy-

tännössä kaikille sijoitettujen lasten vanhemmille ei laadita asiakassuunnitelmaa, 

vaikka se olisi hyvä työväline vanhemmuuden tukemisen pohjaksi. (Pitkänen 

2011, 62–64.) 

Kasvatussuunnitelma laaditaan lapsen ja lapsen vanhempien sekä sijaishuollon 

kesken ja siihen kirjatut asiat tuodaan esille myös asiakassuunnitelmapalave-

reissa. Kasvatuskumppanuuden ja vanhemmuuden tukeminen perustuu sijais-

huollossa juuri näihin elementteihin. Yhteinen ajatus lapsen arjen toteutumisesta 

ja suunnitelma lapsen ja perheen yhdistämisestä ovat parasta perhetyötä. Siinä 

toteutuu lapsen huoltolaissa1§:ssä mainittu vanhempien vastuullisuus ja heidän 

asemansa lapsen elämässä. (Taskinen 2008, 14.)  
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Lastensuojelun keskusliiton ja sijaishuollon toimijoiden yhdessä luomat valtakun-

nalliset sijaishuollon laatukriteerit (Laituri – hanke 2001–2003) ohjaavat sijais-

huoltoon tulevan lapsen vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Tavoitteena 

on vanhemman antama henkinen lupa lapselle asettua uuteen sijaishuoltopaik-

kaan. Keinona on osoittaa vanhemmille, että vanhemmuus ei pääty sijaishuollon 

aikana, vaan etsitään yhdessä tapa toteuttaa vanhemmuutta rinnakkain. Sijais-

huoltopaikan hyvä vuorovaikutus ja lasta koskevien asioiden tiedottamisen avoi-

muus ovat tärkeitä asioita tässä suhteessa. (Lastensuojelun Keskusliitto 2004, 

22.) 

3.4  Vanhemmuus ja sijaishuollon tuomat muutokset 

Vanhemmuus on vanhemmille peruuttamaton rooli, joka alkaa lapsen odotuk-

sesta. Vanhemmuuteen kohdistetaan alati muuttuvia kulttuurisidonnaisia odotuk-

sia ja yhteiskunnallisia vaatimuksia. Vanhemmuus ei voi olla täydellistä tai val-

mista koskaan. Vanhemmuuteen tarvitaan sisäisiä voimavaroja, kuten kykyä ja 

taitoa suoriutua tehtävistä ja herkkyyttä kuunnella lasta. Ulkoisia voimavaroja an-

tavat vanhemmille erilaiset verkostot ja tarjolla oleva apu. Vanhemmuutta arvioi-

daan sen perusteella, kuinka vanhempi selviytyy vanhemmuuden tehtävistä. Ris-

kinä vanhemmuudelle on voimavarojen vähentyminen esimerkiksi mielenterveys-

ongelmien tai päihdekäytön vuoksi. (Järvinen ym. 2012, 124–127.) 

Vanhemmuus voidaan määritellä siihen liitettävien tehtävien perusteella. Van-

hemmuus voidaan selittää taloudellisena, juridisena tai biologisena tehtävänä, 

mutta nähdä myös psykologisena tai käytännöllisenä vanhemmuutena suhteessa 

lapseen. Vanhemmuuteen liitettyjä vastuualueita ovat elämänehtojen turvaami-

nen eli lapsen fyysisistä tarpeista huolehtiminen. Toinen vastuualue on maail-

maan orientoituminen eli lapsen kasvattaminen ja opettaminen sosiaalisuuteen 

ja oman kulttuurin jäsenyyteen sekä yhteiskunnan sääntöihin. Vanhemmuuden 

vastuu ulottuu myös maailmankatsomuksen ja elämäntavan ohjaamiseen. (Jär-

vinen ym. 2012, 125.) 
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Vanhemmuuden roolikartan avulla voidaan jäsentää ja selkeyttää arjessa toteu-

tettavaa vanhemmuutta visuaalisesti. Roolikartassa vanhemmuuden viisi kes-

keistä pääroolia ovat huoltaja, rajojen asettaja, elämän opettaja, ihmissuhde-

osaaja ja rakkauden antaja. Roolien avulla voidaan tarkastella vanhemmuuteen 

liittyviä tehtäviä eri-ikäisten ja eri kehitysvaiheissa olevien lasten tarpeita peilaten. 

Roolikartan käyttö havainnollistaa myös vanhemmuuden roolien toteuttamista 

perheen muuttuvissa tilanteissa, kuten huostaanotossa. (Varsinais-Suomen las-

tensuojelukuntayhtymä 2015.)  

Vanhemmilla säilyy huoltajuus sijaishuollon aikana tietyin rajoituksin. Vanhem-

man oikeutta vanhemmuuteen ei saa rajoittaa ellei vanhemmuuden ole osoitettu 

olevan haitaksi lapselle. Sijaishuoltajien olisi kyettävä toimimaan rinnakkaisvan-

hempina lapsen vanhempien kanssa ja jakamaan huoltajan rooleja lapsen ar-

jessa. Vanhemmilla on lainmukainen oikeus saada tukea vanhemmuuden toteut-

tamiseen. (Lastensuojelunkäsikirja 2015) 

Lapsen siirtyminen sijaishuoltoon huostaanoton jälkeen merkitsee väistämättä 

muutosta vanhemmuuden kokemisessa. Vanhemmilla voi olla ristiriitaisia ajatuk-

sia vanhemmuuden jatkuvuudesta ja omasta asemastaan vanhempana, kun lap-

sen arjesta sijaishuollossa huolehtivat toiset henkilöt.  Pitkäaikainen perhesijoitus 

voi johtaa myös vanhemman roolin kapeutumiseen oman lapsen elämässä, ja 

vanhemmat antavat vastuun lapsen kasvattamisesta ja hoidosta kokonaan sijais-

huoltajille. Sijaishuoltopaikan tulisi tukea vanhempia ja järjestää heille tilaisuuksia 

tulla osalliseksi lapsensa elämässä, eikä sulkea ovia vanhemmilta. Lapselle on 

merkitystä sillä, että omia vanhempia arvostetaan ja että heitä huomioidaan si-

jaishuollossa sekä annetaan mahdollisuus olla lapsen arjen tapahtumissa mu-

kana. Vanhemman tärkeä tehtävä olisi tukea lastaan siirtymään sijaishuoltoon, 

sillä lapsen kannalta on tärkeää, että hän myös kiintyisi sijaishoitajiinsa. Vanhem-

pia tulisi tukea tässä merkittävässä tehtävässä. (Klap 2005, 90 ja Saastamoinen 

2008, 132, 134.)  

Sijaishuoltoon siirtyminen ja lapsen joutuminen eroon vanhemmastaan voidaan 

nähdä avioeron kaltaisena eroprosessina, joka on lapselle ja vanhemmalle kriisi.  

Siksi lapsen ja vanhemman suhdetta on tuettava sijaishuollon aikana ja erosta 



25 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tuomola & Virtanen 

aiheutuvia ongelmia on huomioitava työskentelyssä. Lapselle on tärkeää säilyt-

tää yhteys vanhempaansa ja tietää että vanhempi voi hyvin – jotta lapsen ei tar-

vitse huolehtia vanhemmistaan. (Kujala 2003, 18 ja Pösö 2005, 210–211.)  

Vanhemmuuden kokemisen muutos heijastuu myös vanhemmuudesta käytettyi-

hin nimikkeisiin. Kujala käyttäisi sijoitettujen lasten vanhemmista puhuttaessa 

mieluummin käsitteitä etävanhemmuus ja jaettu vanhemmuus kuin biologinen 

vanhemmuus. Biologinen vanhemmuus on kiistämätön ja muuttumaton tosiasia, 

mutta vanhemmuuden roolia sijaishuollon aikana kuvaavat hänen mielestään pa-

remmin jaettu vanhemmuus tai etävanhemmuus. Etävanhempi on lapsensa van-

hempi, joka ei voi toteuttaa kaikkia vanhemman rooleja arjessa jokapäiväisesti. 

Jaettu vanhemmuus taas kuvaa sitä todellisuutta, että lapselle vanhemmuutta 

toteuttaa useampi henkilö sijaishuollossa. (2003, 46.) 

Pitkänen perustelee rinnakkaisen vanhemmuuden käsitteen käyttöä tutkimuk-

sessaan. Sijoitettujen lasten vanhempien kokemuksien mukaan vanhemmuus ei 

voi olla jaettua tai yhteistä sijaishuoltopaikan kanssa, vaan se rakentuu lapsen ja 

vanhemman välisessä suhteessa. Lapsen kannalta vanhemmuus on yksityistä ja 

emotionaalisista kokemuksista rakentuvaa. Rinnakkainen vanhemmuus korostaa 

hänen mukaansa vanhemman roolia lapsen elämässä sekä perhesuhteiden yk-

sityisyyttä. (2011, 88.) 

Kasvatuskumppanuus korostaa kahden perheen tai eri kasvattajien toimimista 

liittolaisina, yhdessä tasa-arvoisina kasvatuskumppaneina. Vanhemmuutta voi-

daan toteuttaa rinnakkain ilman ammattilaisen korostamaa asiantuntijaroolia. 

(Nätkin ja Vuori 2007, 33.)  Kumppanuuden toteutuminen edellyttää vanhemman 

osallisuutta ja sitoutumista kasvatustehtävässä ammattikasvattajan rinnalla. 

Osallisuutta tarkoittaa konkreettinen osallistuminen lapsen arkeen ja tapahtumiin, 

toisaalta vanhemman äänen kuuluminen kasvatusasioissa sekä kokemuksen ja 

tiedon jakaminen muille kasvatukseen osallistuville. Kumppanuutta ohjaavat pe-

riaatteet ovat kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogi. (Kaskela & Kekkonen 

2008, 25–26, 32–40.) 
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Sijaishuollossa lapsen kasvatuksesta vastaa useampi taho. Oman perheen li-

säksi tulee mukaan sijaisperhe kasvatusyhteisönä sekä viranomaistaho ja ter-

veydenhuolto. Bronfenbrennerin 1970-luvulla kuvaaman ekologisen systeemi-

teorian mukaisesti lapsen elämään tulee läheisesti liittymään uusia kehitystä oh-

jaavia toimijoita. Haasteena rinnakkaisvanhemmuudelle tai kasvatuskumppa-

nuusajattelulle on paitsi kasvattajien välisen hyvän vuorovaikutuksen saavutta-

minen niin myös ammattikäytäntöjen ja yhteisöjen arvojen kehittyminen sitä tu-

kevaksi. (Rimpelä 2013, 27–32.) Vuorovaikutuksessa dialogisuus tarkoittaa että 

pyritään rakentamaan yhteistä ymmärrystä ja osataan edesauttaa vuorovaiku-

tusta siihen suuntaan. Dialogisuudessa tärkeää on vastavuoroisuus, jolloin mo-

lemmat osapuolet vaikuttavat tilanteessa. (Mönkkönen 2007, 86–87.)  

Vanhemmuus ei automaattisesti tarkoita kiinteää tai läheistä suhdetta lapsen ja 

vanhemman välillä. Lapselle suhde omiin vanhempiin tai muihin perheenjäseniin 

voi olla myös etäinen tai vähemmän merkittävä. Hämäläinen kirjoittaa perhesuh-

teiden olevan neuvoteltavissa olevia suhteita, joille lapset itse antavat erilaisia 

merkityksiä. Omat juuret tai verisiteet ovat toisille lapsille merkittävämpiä kuin toi-

sille. Lapselle suhde sijaishuoltajaan voi myös muodostua tärkeäksi ja merkittä-

väksi, vaikka se ei korvaa suhdetta omaan vanhempaan. Lapsen kannalta mer-

kittäviä ovat turvalliset arkisuhteet, jotka sijaishuollossa toteutuvat. (2012, 49–50, 

122, 156.) 



27 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Tuomola & Virtanen 

4 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTUS 

4.1 Hankkeen eteneminen ja aikataulu 

Kehittämishankkeelle tunnusomaista on prosessimaisuus. Prosessissa voidaan 

nimetä kehittämisen tarve, suunnitelma ja hankkeen jäsentely. Prosessimaisessa 

hankkeessa toiminta organisoidaan ja toteutetaan vaiheittaisesti. Hankkeen ete-

nemistä arvioidaan koko ajan ja tehdään tarvittavia muutoksia. Ennakoimatto-

muus on tyypillistä hankkeessa, joka toteutetaan käytännön työssä ja johon osal-

listuu useita toimijoita. (Toikko & Rantanen 2009, 10.) 

Perhetyön kehittämishanke toteutettiin Katrin Palvelukodissa vuosien 2014–2015 

välisenä aikana. Kehittämiseen osallistui koko Katrin Palvelukodin henkilöstö.  

Hankkeen toteutumista kuvataan Salosen kehittämän kehittämistoiminnan kon-

struktivistisen mallin avulla (Kuvio 1). Mallin vaiheittaisuus selkeyttää hankkeen 

jäsennystä sekä auttaa hahmottamaan hankkeen kokonaisuutta, aikataulua ja 

mukanaolevia toimijoita. (Salonen 2013, 16–20).  

Aloitusvaiheessa kuvatut alustavat kehittämiskeskustelut käytiin syksyllä 2013, 

jolloin henkilöstön yhteisökokouksissa alettiin suunnitella perhekodin tekemän 

perhetyön kehittämistä. Perhetyö oli aiheena ajankohtainen ja kehittämisen tarve 

todettu työyhteisössä. Myös perhetyön prosessikuvauksen laatiminen todettiin 

tarpeelliseksi. Perhekotivanhempien sosionomi-opintoihin liittyvän opinnäytetyön 

aiheen valinta oli osaltaan vauhdittamassa kehittämistoimintaa ja antamassa 

suuntaa perhetyön huomioimiseksi. Opinnäytetyön aiheen tarkentamisesta kes-

kustelimme toimeksiantajan eli Katrin Palvelukodin johtajan kanssa ja lopullinen 

päätös tehtiin vuoden 2014 vaihteessa. Perhekodissa oli suunnitteilla toinen opin-

näytetyö, joka samoin liittyi perhetyön kehittämisen kokonaisuuteen. Kyseinen 

opinnäytetyö olisi perhekotiin sijoitettujen lasten läheisten virkistyspäivän suun-

nittelun ja toteuttamisen kuvaus.  

Suunnitteluvaiheeseen eteneminen tapahtui nopeasti selkeän aiheen määrittä-

misen turvin, sekä ulkopuolisen työnohjaajamme avustuksella. Opinnäytetyön 
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suunnitelma hyväksyttiin maaliskuussa 2014. Me opinnäytetyön tekijät teimme 

suunnitelman keskinäisestä tehtävänjaosta ja vastuualueista lähinnä oman mie-

lenkiinnon ja hallinnan tunteen perusteella. Teimme myös hankkeen etenemisen 

aikataulun alustavasti. Olimme valinneet tiedonhankintamenetelmiksi teoriatie-

don hankkimisen, vanhempien haastattelun sekä sosiaalityöntekijöistä koostu-

van asiantuntijaryhmän haastattelun. Asiantuntijaryhmän koollekutsuminen oli 

suunnitteilla seuraavalle syksylle, emmekä vielä tehneet siitä päätöstä. Tässä 

vaiheessa oli vielä epävarmaa, milloin kehitettävä perhetyömalli olisi arvioita-

vassa tilassa.  

Esivaiheessa suunnitelmaa vielä tarkennettiin ja kehittämisen totetustapaa var-

mistettiin. Saimme tilaisuuden keskustella sijaishuollon käytännöistä ja vanhem-

pien osallisuudesta lapsen elämässä työhömme liittyvien viranomaiskontaktien 

myötä. Saimme näin monipuolisemman kuvan perhetyöstä ja sen kehittämisen 

tarpeellisuudesta. Osallistuimme keväällä 2014 Turun Ammattikorkeakoulun jär-

jestämään palvelumuotoilun koulutuspäivään, jossa käytännön esimerkein sel-

vennettiin palvelumuotoilun ideaa ja esiteltiin asiakaslähtöisesti kehitettyjä julkisia 

hyvinvointipalveluita. Koulutuspäivä vahvisti entisestään käsitystämme, että asi-

akkaiden ja palvelunkäyttäjien mukaanotto kehittämiseen on hyvä tapa toteuttaa 

kehittämishankkeita. Keväällä pidettiin Pesäpuu Ry:n ”Lähemmäs-hankkeeseen” 

liittynyt koulutuspäivä, johon myös pääsimme osallistumaan. Koulutus käsitteli si-

joitetun lapsen läheisverkoston merkitystä sekä läheissuhteiden ylläpitoa sijais-

huollon aikana. Koulutuspäivän puhujat valottivat lastensuojelun toimintatavoissa 

tapahtuneita muutoksia sekä perhetyön tärkeyttä ja kehitysnäkymiä. Tutus-

tuimme sijaishuollossa tehtyihin perhetyön kehittämishankkeisiin kirjallisuuden 

kautta ja arvioimme niiden käyttökelpoisuutta omana käytäntönämme perheko-

dissa. Laadimme tässä vaiheessa vanhempien haastattelun rungon, karkeasti 

teemoitellen. 

Kehittämishankkeen työstämisvaihe alkoi loppukeväällä 2014. Silloin pidettiin en-

simmäinen varsinainen kehittämispalaveri, johon koko Katrin Palvelukodin hen-

kilöstö osallistui. Pohdimme yhdessä mikä on perhetyön tavoite sijaishuollossa ja 
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mitkä ohjeet ja määräykset säätelevät perhetyötä tai vanhempien kanssa tehtä-

vää yhteistyötä. Keskeisenä periaatteena Katrin Palvelukodissa on, että perhe-

työn tulee olla luontevaa toimintaa perhekodissa, asiakkaiden tarpeista lähtevää 

sekä työyhteisön resursseihin mitoitettua. Päätimme edetä kehittämisessä laati-

malla kirjallisen mallin perhekodeissa jo toteutettavasta perhetyöstä. Tämä tar-

koittaa kaikkia niitä toimia, jotka liittyvät yhteistyöhön vanhempien kanssa. Avaa-

malla prosessin vaiheet ja tekemällä käytännön työtä näkyväksi saatoimme itse 

tunnistaa kehittämisen tarpeita ja ongelmakohtia. Vanhempien haastatteluiden 

tavoitteena oli saada lisää tietoa heidän kokemistaan tarpeista ja perhekodin toi-

mintamallin ajanmukaisuudesta.    

Työskentely jatkui kesällä 2014 tekemällä teemahaastatteluja.  Haastattelimme 

viittä vanhempaa, joiden lapsi on sijoitettuna Katrin Palvelukodin perhekodeissa. 

Keskusteluista kaksi toteutettiin kasvokkain vanhemman kotona ja kolme haas-

tattelua käytiin puhelimessa. Haastattelu on vuorovaikutuksellinen keskusteluti-

lanne, jonka tärkein elementti on haastateltavan suostumus haastatteluun. Van-

hemmille keskustelutilanne perhekodin vanhemman kanssa on tuttu tilanne, sillä 

lapsen asioista keskustellaan toistuvasti. Vanhemmat kertovat mielellään mielipi-

teitään ja toivomuksiaan, kun kyse on oman lapsen asioista. Vanhemmat osoit-

tavat halua kehittää yhteistoimintaa, jossa itse ovat osallisena. Haastatteluista 

laadittiin muistiinpanoja, joita ei katsota tarpeelliseksi dokumentoida loppuraport-

tiin, vaan käytetään materiaalina henkilöstön kehittämiskokouksissa.  

Kesällä 2014 Katrin Palvelukodissa järjestettiin ensimmäinen toimintapäivä las-

ten läheisille ja perhekotivanhemmille. ”Voimaannuttava virkistyspäivä sijoitettu-

jen lasten läheisille” oli tarkoitettu sijoitettujen lasten vanhemmille ja isovanhem-

mille vertaisryhmäksi, ja se oli yhden perhekotivanhemman sosionomi - opintoi-

hin liittyvä projekti.  Päivään osallistui 7 läheistä, jotka kokivat tapaamisen perhe-

kotivanhempien ja vertaisryhmän kanssa hyvänä. Läheisiltä kerättiin palautetta 

ryhmätapaamisesta sekä myös yhteistoiminnasta perhekotivanhempien kanssa.   

Katrin Palvelukodin henkilöstön kesälomien jälkeen kokoonnuttiin yhteiseen ke-

hittämiskokoukseen jälleen syyskuussa 2014, jolloin käsiteltiin vanhempien haas-

tatteluista esille nousseita teemoja ja vanhempien esittämiä toiveita yhteistyölle. 
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Perhetyömalli kehitettiin sellaiseen muotoon, että sen pohjalta saattoi alkaa pro-

sessikuvauksen laatimisen. Syksyn aikana kirjoitettiin prosessikuvausta ja se val-

mistui vuoden 2014 loppuun mennessä.   

Joulukuussa 2014 perhekoti järjesti yhteisen puurojuhlan lapsille, lasten läheisille 

ja perhekodin henkilöstölle. Juhlaan osallistui useita lasten vanhempia, sisaruk-

sia ja isovanhempia. Juhlasta pidettiin ja yleisesti toivottiin samanlaisia tapahtu-

mia järjestettävän lisää. Läheisten osallistumisaktiivisuuteen vaikutti lasten mu-

kanaolo tapahtumassa, sekä juhlan vapaamuotoisuus. Useat läheiset toivoivat 

samanlaista yhteistapahtumaa seuraavaksi jouluksi. Perhekodissa sovittiin jat-

kossa toteuttaa samanlainen joulujuhla osana yhteistoimintaa läheisten kanssa.  

Tarkistusvaiheessa perhetyömalli on kehitetty ja hyväksytty riittävän toimivana 

työyhteisössä. Perhetyötä toteutetaan käytännössä Katrin Palvelukodissa. Tar-

kistusvaiheen voidaan sanoa sisältyvän mallin jokaiseen vaiheeseen, sillä arvi-

ointia suoritetaan koko ajan kehittämisen edetessä. Perhetyömallin toimivuutta 

arvioitiin työyhteisön kolmannessa kehittämispalaverissa keväällä 2015. Alku-

kesällä pidettiin työyhteisön ryhmätyönohjaus, jossa pohdittiin kuinka perhetyö-

mallin sisältö vastaa perhekodin käytännön toimintaa. Työyhteisössä pidettiin tär-

keänä, että toiminnan perustelujen tulee olla perhekodin yhteisten arvojen mu-

kaisia ja koko henkilöstöllä tulee olla sama käsitys toiminnasta.  

Viimeistelyvaihe ulottui vuoden 2015 loppuun, jolloin kirjoitimme opinnäytetyön-

raportin loppuun ja viimeistelimme perhetyömallia. Syksyllä 2015 henkilöstön ke-

hittämispalaverissa lisättiin perhetyömalliin vielä arviointikäytäntö. Sovittiin, että 

perhetyön arviointi tapahtuu palautteen keräämisen avulla. Perhekodin vanhem-

mat keräävät suullista palautetta toiminnasta asiakassuunnitelmapalavereissa 

vanhemmilta ja sosiaalityöntekijöiltä. Palautetta kerätään myös muun kanssakäy-

misen yhteydessä. Saatua palautetta tullaan käsittelemään henkilöstön yhteispa-

lavereissa säännöllisesti ja palautteen perusteella valitaan tarvittaessa toiminnan 

kehittämisen kohteita. 
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kuvio 1. Kehittämistoiminnan konstruktivistinen malli (Mukaillen Salonen 2012).  

                                   ALOITUSVAIHE talvi 2013–2014 

Keskustelut perhetyön kehittämisen tarpeesta (perhekodin henkilöstö) 

Päätös aiheesta ja sitoutumisesta kehittämiseen (opinnäytetyön tekijät)  

 

 
                           SUUNNITTELUVAIHE talvi-kevät 2014 

Kirjallinen suunnitelma hyväksytty 3/2014 (opinnäytetyön tekijät)   

Suullinen tehtävänjako ja hankkeen aikataulutus (opinnäytetyön tekijät) 

 

 

 

 

 

ESIVAIHE kevät 2014        TYÖSTÄMINEN 2014  
Suunnitelman tarkistus         Haastattelut: muistiinpanot   
Haastattelun runko    (ont-tekijät ja vanhemmat)         
Teoriatiedon hankinta    Prosessikuvaus ja Raportti 
(opinnäytetyöntekijät)            (opinnäytetyöntekijät)                                                                                                                                                                                       

                                              Kehittäminen (henkilöstö) 

VIIMEISTELYVAIHE             TARKISTUSVAIHE  2015    

Kirjallinen raportti                     Perhetyömalli: kirjallinen        
Prosessikuvaus                        (opinnäytetyön tekijät) 
(opinnäytetyöntekijät)               kehittämiskeskustelut       

                                                 (henkilöstö)                                                         

Perhetyön toteutus käytännön työssä (henkilöstö, vanhemmat)                               
Arviointi ja palautteen kerääminen (henkilöstö, viranomaiset, vanhemmat)                                                                                                  
Kehittämiskohteiden tunnistaminen (henkilöstö)  
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Sosiaalityöntekijöiden asiantuntijaryhmää emme pitäneet syksyyn 2015 men-

nessä. Ryhmän suunnittelu ja ajankohdan sopiminen eivät onnistuneet kunkin 

osallistujatahon työkiireiden vuoksi. Sosiaalityöntekijöiden fokusryhmä on tarkoi-

tus kutsua koolle myöhempänä ajankohtana keväällä 2016. Sosiaalityöntekijöi-

den kanssa on muissa yhteyksissä keskusteltu perhetyön toimintatavoista. Ta-

voitteemme perhetyömallin kehittämisestä asiakkaiden avulla on kehitystyömme 

ajatuspohjana. Sijaishuollon perhetyön kehittämistä ja vanhemmuustyön vas-

tuunjaon tarkentamista viranomaisten ja sijaishuoltajien välillä on hyödyllistä 

tehdä vielä jatkossa.  

4.2  Kehittämisen menetelmät 

Tutkimuksellisen kehittämistyön lähtökohta on organisaatiossa tunnistettu kehit-

tämisen tarve ja halukkuus muuttaa toimintatapoja. Katrin Palvelukodissa on ko-

ettu tarpeelliseksi kehittää perhetyön palvelua. Ammatillista palvelua kehitetään 

yhdistämällä teoriaa, kokemusta ja ammattikäytäntöä. (Vilkka 2005, 13–14 ja 

Ojasalo ym. 2014, 19.) Kehittäminen perustuu menetelmäkirjallisuuden ja tutki-

mustiedon hyväksikäyttöön. Kehittämishankkeesta vastaavat tutustuvat aihealu-

een teoriatietoon sekä aiheesta tehtyihin tutkimuksiin ja aiempiin kehittämishank-

keisiin. (Salonen 2013, 22–23) 

Kehittämistyössä toimijoina ovat Katrin Palvelukodin koko henkilöstö ja asiak-

kaat, joilla opinnäytetyössämme tarkoitamme sosiaalityöntekijöitä sekä sijoitettu-

jen lasten vanhempia. Kehittämishanke on asiantuntija- ja asiakaslähtöinen. Ke-

hittämishankkeen toteuttajat osallistuvat itse käytännön työhön perhekodissa. 

Toimintatapana kehittäminen tapahtuu yhteisöllisesti henkilöstön yhteisökokouk-

sissa ja asiantuntijoiden fokus-ryhmässä toiminnan arvioinnin ja reflektion kautta. 

(Toikko & Rantanen 2009, 10,17 ja Salonen 2013, 13, 41.) 

Työorganisaatiossa kehittäminen on oppimista. Työyhteisössä yksilöillä on osaa-

mista ja taitoa, jota voidaan jakaa koko yhteisön käyttöön. Oppivan organisaation 

tunnusmerkkinä on työntekijöiden halukkuus ja kyky käyttää osaamistaan arjen 

työssä sekä tahto kehittää työyhteisöä ja työtä. Kehittäminen on parhaimmillaan 
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oman työyhteisön toimintamallin parantamista ja uudistamista, kokeilemista ja 

testaamista. Ulkoapäin tuotu valmis malli ei aina mukaudu työyhteisön tarpeisiin 

ja resursseihin. Oppivassa organisaatiossa koko työyhteisö on mukana kehittä-

mässä toimintamalleja ja tekemässä yhteisiä päätöksiä. Näin ollen jokainen työ-

yhteisön jäsen sitoutuu vahvemmin kehittämistoimintaan ja uudenlaisen toimin-

tamallin käyttöön. (Mäkisalo 2003, 48–49.) 

Työyhteisön kehittäminen edellyttää yhteisöllistä oppimista. Yhteisöllisyys on työ-

yhteisössä vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä ja yhteen hiileen puhaltamista. 

Yhteisöllisyyden syntyminen edellyttää, että yhteisön jäsenet kunnioittavat toisi-

aan ja luottavat toisiinsa. Työyhteisössä on kyettävä avoimeen vuorovaikutuk-

seen ja mielipiteiden ilmaisuun ja on osattava kuunnella toisiaan. Tärkeää on 

myös halu sitoutua yhteiseen päämäärään. Yhteisöllistä oppimista tapahtuu yh-

teisissä kehittämishankkeissa ja tiimityöskentelyssä. (Mäkisalo 2003, 90–91.) 

Katrin Palvelukodin henkilökunnan yhteisökokouksia pidetään kuukausittain ja 

niihin osallistuu koko seitsemän henkinen työyhteisö. Yhteisökokouksissa käsi-

tellään yhteisiä ajankohtaisia työasioita sekä keskustellaan perhekodin lasten 

hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista. Perhetyön mallin kehittäminen tapah-

tuu yhteisöllisesti näissä foorumeissa.  

Ryhmätyönohjaus on oman työn reflektointia työryhmässä. Työnohjaaja auttaa 

työyhteisöä havaitsemaan työhön liittyviä kriittisiä vaiheita ja kehittämiskohteita 

sekä lisäämään vuorovaikutusta työntekijöiden kesken. Työnohjauksen tavoite 

voi olla myös yhteisöllisen oppimisen vahvistaminen. Ryhmätyönohjauksen tar-

koitus on tällöin se, että työyhteisö tutkii omaa työtään ja kehittää sitä muutta-

malla omia toimintatapojaan. Työnohjaajan rooli on rakentaa tila luovalle kehittä-

mistoiminnalle. (Mäkisalo 2003, 33–35.) 

Tiedonkeruumenetelmänä käytetään haastattelua. Perhetyön kehittämiseksi ke-

rätään käytännön tietoa palvelua käyttäviltä asiakkailta eli sijoitettujen lasten van-

hemmilta. Teemahaastattelu (the focused interview) on puolistrukturoitu haastat-

telumenetelmä, joka soveltuu vuorovaikutukselliseen keskusteluun. Haastattelu 

kohdennetaan tiettyihin ennalta sovittuihin teemoihin, joista keskustellaan ja 
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joista halutaan saada syvennettyä tietoa. Kysymykset eivät ole ennalta määrä-

tyssä järjestyksessä kysyttyjä, vaan tilanteen mukaan haastattelun edetessä 

muokkaantuvia. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 34, 47–48.) 

Teemoittelu tarkoittaa haastatteluaineistosta esiin nousevien toistuvien piirteiden 

tarkastelua. Ne voivat toistua usean haastateltavan puheessa, mutta olla tar-

peeksi mielenkiintoisia nostettavaksi esille vain yhden haastateltavan lausu-

mana. Teemat pohjautuvat haastattelun teemoihin ja ovat haastattelijan tekemiä 

tulkintoja haastateltavien ilmaisuista. Haastatteluista tehdään muistiinpanoja tee-

moitellen, eikä niitä dokumentoida sanatarkasti. Haastattelujen aineistoa käsitte-

levät vain haastattelun tekijät, jotka myös arvioivat dokumentoinnin tarpeen. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 142, 173.) 

Perhekodin asiakkaita ovat sijaislasten ja heidän perheidensä lisäksi myös kun-

tien sosiaalityöntekijät, jotka hankkivat palvelua Katrin Palvelukoti Oy:ltä. Käyttä-

jälähtöisen palvelunkehittämis- ajatuksen mukaisesti halutaan saada tämä asia-

kasryhmä mukaan kehittämistoimintaan. Katrin Palvelukodin henkilöstön kehit-

tämä perhetyön malli esitellään asiantuntijaryhmälle, jonka toivotaan antavan pa-

lautetta ja ideoita perhetyön toteuttamiseksi ja mallin edelleen kehittämiseksi.  

Fokusryhmämenetelmä on ryhmähaastattelu, jossa osallistujia on useita ja haas-

tattelijoitakin voi olla enemmän kuin yksi. Fokusryhmä kootaan henkilöistä, joilla 

arvioidaan olevan sellaista tietoa ja osaamista, joka hyödyttää kehittämistoimin-

taa. Ulkoiseen fokusryhmään valitaan henkilöitä organisaation ulkopuolelta, esi-

merkiksi asiakkaita tai yhteistyökumppaneita. (Ojasalo ym. 2014, 111–112.)  

Kehittämishankkeen toimintatavassa on yhteneviä piirteitä palvelumuotoilun 

kanssa. Palvelumuotoilu (Service design) on asiakaslähtöinen tapa kehittää pal-

veluita. Muotoilun tavoitteena on luoda palvelun käyttäjille hyödyllisiä ja helppo-

käyttöisiä palvelukonsepteja tai palvelukokonaisuuksia. Palveluntuottajan näkö-

kulmasta etuna ovat muotoillen saavutettavat erottuvat, kannattavat ja vaikutta-

vat palvelut. Palvelumuotoilun keskeisin piirre on palvelunkäyttäjän osallistumi-

nen kehittämistyöhön, jolloin saadaan mukaan asiakasnäkökulma ja kokemuk-

sellisuus. Kehittämisen taustalla on laaja ja syvällinen ymmärrys asiakkaan tar-
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peista sekä ammatillinen kokemus, jolla tarpeisiin vastaavia palveluita kehite-

tään. Palvelumuotoilun yksi piirre on yhteisöllinen kehittäminen, joka mahdollis-

taa luovuuden ja ideoinnin. (Ojasalo ym. 2014, 71–72.) 

Sosiaalityön kehittämisen keinona käytetty mallinnus on sosiaalityön organisaa-

tion sisällä tapahtuvaa työn kehittämistä ammattilaisten ja asiakkaiden yhteisenä 

toimintana. Mallinnuksen tarkoitus on purkaa työprosessi pienempiin osiin ja tar-

kastella prosessin kriittisiä vaiheita ja etsiä kehittämiskohteita. Uusi malli muo-

dostetaan ns. kriittis-refleksiivisellä menetelmällä yhdistäen teoriaa ja toimijoiden 

näkemyksiä. Mallintaminen on ollut kehittämisen menetelmänä käytössä yhtä 

kauan kuin ajatukset asiakaslähtöisestä sosiaalityöstä ja prosessien kuvaami-

sesta. (Niskala 2010, 277–281.) 

Kehittäminen etenee dokumentoinnin avulla. Kehittämishankkeen aikana laaditut 

muistiinpanot ja raportin kirjoittaminen selkeyttävät prosessin kulkua ja auttavat 

kehittäjiä jäsentämään omia ajatuksiaan ja ideoitaan. Raportin kirjoittaminen on 

hyödyllistä aloittaa heti hankkeen alkuvaiheessa, jolloin on aikaa jalostaa tekstiä 

lopulliseen muotoonsa. Julkaisujen ja dokumenttien avulla voidaan jakaa tietoa 

kehittämishankkeen etenemisestä ja varsinkin lopputuloksista. Opinnäytetyö voi 

palvella myöhemmin tulevissa kehittämishankkeissa ja lisätä keskustelua kehit-

tämisen tarpeista työelämässä. (Ojasalo ym. 2014, 46–47.) 

4.3  Kehittämishankkeen arviointi 

Arviointi on tärkeä osa kehittämishankkeen etenemistä. Hankkeen edetessä vai-

heesta toiseen on hyödyllistä arvioida tehtyjä toimenpiteitä ja suunnitella sen pe-

rusteella jatkotoimia tai tarvittavia muutoksia. Kehittämishankkeessa on tyypillistä 

asteittainen eteneminen, eikä seuraavaa vaihetta voi selkeästi suunnitella. Työs-

kentelyyn vaikuttavat toimijoiden työtavat ja yhteisöllisyys, toiminnassa tapahtu-

van oppimisen ja kehittymisen taso.  (Salonen 2013, 19–20.) 

Loppuarviointi on koko kehittämishankkeen tuloksellisuuden arviointia. Arvioinnin 

kohteena ovat hankkeen suunnittelu, toiminnan eteneminen, menetelmien käyttö 

ja tavoitteiden toteutuminen. Tarkastelun alle tulisi ottaa myös kehittämisyhteisön 
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osallistuminen toimintaan, yhteisöllinen oppiminen sekä kehittämällä aikaansaa-

dut muutokset. (Mäkisalo 2003, 152 ja Ojasalo ym. 2014, 47.)  

Tälle kehittämishankkeelle asetettu tavoite oli kirjallisen perhetyömallin laatimi-

nen. Tavoite saavutettiin; perhetyön prosessikuvaus on valmis ja käytössä Katrin 

Palvelukodissa. Tavoitteeksi asetettiin myös kehittää perhetyötä Katrin Palvelu-

kodin perhekodeissa. Hankkeen tuloksena perhekodissa kehitettiin uusia yhteis-

toiminnan muotoja lasten läheisille ja määriteltiin rinnakkaisvanhemmuuden to-

teuttamisen keinoja.  

Kehittämistoiminta eteni pääosin suunnitelman mukaisesti. Kehittämishankkeen 

suunnittelu ja aikataulun laatiminen ovat tärkeä vaihe. Huomasimme, että liian 

epätarkka ja väljä aikataulu tuotti hankkeen ajallisen venymisen ja suunnitelman 

muuttumisen asiantuntijaryhmän osalta. Toisaalta työyhteisössä voi tapahtua en-

nakoimattomia muutoksia, jotka vaikuttavat tehtyihin suunnitelmiin. Henkilöstön 

ajankäyttö vaikuttaa myös oleellisesti kehittämishankkeen toteutukseen. Suun-

nittelussa tulisi ottaa huomioon nämä seikat.  

Kehittämisessä käytettiin suunniteltuja menetelmiä, jotka soveltuivat hyvin tähän 

hankkeeseen. Teoriatiedon käyttö, henkilökunnan osaamisen hyödyntäminen 

sekä asiakkaiden mielipiteiden ja tarpeiden selvittäminen ovat tärkeät elementit 

asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä. Aiheeseen perehtyminen vei run-

saasti aikaa, sillä sijaishuollon perhetyön kehittäminen on yleisesti vasta vai-

heessa, eikä selkeitä malleja tai teorioita vaikuta olevan saatavilla. Haastattelu 

on menetelmänä helppo ja hyödyllinen. Haastattelemalla saadaan täsmennettyä 

tietoa, jota tarvitaan kehittämisen tueksi. Suunnitelmana oli haastatella kaikkia 

Katrin Palvelukodin perhekotien lasten vanhempia, mutta aikataulun puitteissa 

toteutimme haastattelut vain toisessa perhekodissa. Aineiston keräämistä oli 

suunniteltu toteutettavaksi myös läheisten yhteistoimintapäivässä. Päivään osal-

listuneilta vanhemmilta ja muilta läheisiltä saatiin palautetta, jota on hyödynnetty 

perhetyön kehittämisessä.  

Kehittäminen toteutettiin suunnitelman mukaisesti henkilöstön yhteisöpalave-

reissa. Kehittämispalavereja pidettiin neljä, joissa kehittämistä vietiin eteenpäin 
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yhteisöllisesti keskustellen. Haasteina olivat ajankäyttö, sillä palavereissa oli 

esillä monia muitakin henkilöstölle tärkeitä ja ajankohtaisia asioita. Joku työnte-

kijöistä oli estynyt osallistumaan johonkin palaveriin. Kokonaisuutena henkilöstö 

osallistui toimintaan ja yrityksen johto oli myönteisesti mukana hankkeessa, mikä 

on kehittämistoiminnan edellytys. Suunnitteluvaiheessa oli jo yhteisesti todettu 

kehittämisen olevan hyödyllistä ja tarpeellista toimintaa. Yhteisöllistä oppimista 

tapahtui hankkeen aikana, mitä osoittaa yhteisen käsityksen muodostuminen 

perhetyöstä. Perhetyön kehittämistä vahvisti myös työyhteisön ryhmätyönohjaus. 

Työyhteisön ulkopuolinen työnohjaaja saattoi tuoda perhetyön keskusteluun laa-

jempaa perspektiiviä ja osoittaa vaihtoehtoisia näkökulmia. Työnohjauksessa 

keskusteltiin, kuinka perhetyö käytännön tasolla toteutuu Katrin Palvelukodissa 

ja näkyvätkö perhekodille määritellyt arvot perhetyön toiminnassa.  

Kehittämistoimintaan liittyy oleelliseesti vaikuttavuuden arviointi. Kehitetyn toi-

minnan vaikuttavuus ei ole arvioitavissa heti hankkeen päättyessä, vaan vasta 

toiminnan jatkuessa jonkin aikaa. Arvioinnin kohteena tulisi olla muutokset työyh-

teisössä ja toiminnassa – ovatko kehittämisen myötä saavutetut tulokset pysyviä, 

vai onko toiminta edelleen kehittynyt vai onko taantunut. (Mäkisalo 2003, 152.) 

Katrin Palvelukodilla on laadun varmistuksen välineenä käytössä asiakaspalau-

temenetelmä, jota tullaan käyttämään myös perhetyön hyödyn mittaamisessa. 

Henkilöstön toimintatavan muutosta voidaan arvioida käytännössä myös jatku-

valla asiakaspalautteella. (Ojasalo ym. 2014, 47.) Sijaishuollon kilpailutuksessa 

menestyminen on yksi keino arvioida perhekodin sijaishuollon laatua. Kilpailutuk-

sessa edellytetään perhetyön kuvaamista ja saavutettu pisteytys osoittaa sen ta-

soa.  
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5 PERHETYÖN KUVAUS 

5.1 Perhetyön tausta  

Katrin Palvelukoti Oy:n perhetyön prosessikuvaus on esitetty liitteessä 1. Proses-

sin esittämistapa on yhtenäinen Katrin Palvelukodissa aikaisemmin laadittujen 

prosessikuvausten kanssa. Prosessia kehitetään jatkuvan arvioinnin kautta ja ku-

vausta uudistetaan kehittämisen myötä.  

Perhetyön asemesta on Katrin Palvelukodissa aiemmin käytetty käsitettä ”yhteis-

työ vanhempien kanssa”, kun tarkoitetaan toimintaa sijoitettujen lasten perheiden 

ja läheisten kanssa. Lastensuojelussa käytettävä käsite ”perhetyö” on paikallaan 

myös kuvaamassa sijaishuollon aikana toteutettavaa vanhemmuuden tukemista 

ja perheiden hyväksi työskentelemistä. Toteutettavalle perhetyölle määriteltiin 

perustelut, käytännön sisältö ja tapa arvioida toimintaa.  

Perhetyön kehittämisessä käytettiin apuna aineistoa, jota kerättiin haastattelulla 

sijoitettujen lasten vanhemmilta. Haastateltavina oli viisi vanhempaa. Keskuste-

luista osa toteutui vanhemman kotona ja osa käytiin puhelimitse. Vanhemmille 

kerrottiin avoimesti perhekotivanhempien sosionomi-opintoihin liittyvän opinnäy-

tetyön tekemisestä sekä perhekodin perhetyön kehittämishankkeesta. Vanhem-

pien kanssa keskusteltiin vain heidän omaan lapseensa liittyvistä asioista sekä 

heidän omasta kokemuksestaan toimia yhteistyössä perhekotivanhempien 

kanssa. Haastattelun teemat käsittelivät sijaishuoltopaikan ja perheiden välistä 

yhteistoimintaa. Halusimme selvittää, kuinka usein vanhemmat toivovat yhtey-

denottoja perhekodin vanhemmilta ja minkälaisista asioista he toivovat saavansa 

tietoja. Selvitimme myös vanhempien toivetta osallistua oman lapsen arkielämän 

tapahtumiin sekä kasvatuksellisiin ratkaisuihin. Teemahaastattelun runko on esi-

tetty liitteessä 2. 

Haastattelujen perusteella voi sanoa, että vanhemmilla on toive osallistua oman 

lapsensa arkeen ja erilaisiin tapahtumiin sekä pitää säännöllisesti yhteyttä lap-

seen. Kun kyse on nuoresta lapsesta, haluavat vanhemmat saada tietoa lapsen 
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asioista perhekodin aikuisilta säännöllisesti ja riittävän usein. Aikuisten välinen 

yhteydenpito on tällöin tärkeässä roolissa. Vanhemman lapsen yhteydenpito on 

usein aktiivisempaa suoraan vanhemmille, jolloin perhekodin aikuisilta ei odoteta 

yhtä tiivistä tiedottamista. Vanhemmat ovat tyytyväisiä siihen, että heiltä kysytään 

mielipidettä lapsen asioista päätettäessä tai keskustellaan lapsen iloista ja su-

ruista.  

Sijaishuollon kestolla vaikuttaa olevan merkitystä vanhempien yhteydenpidon ja 

osallisuuden tarpeeseen. Vanhemmat antavat kasvatuksellisissa asioissa pää-

tösvaltaa perhekodin aikuisille enemmän silloin, kun lapsi on asunut perheko-

dissa pidemmän aikaa. Vanhempien luottamus perhekodin aikuisiin ja viranomai-

siin vaikuttaa kasvavan ajan kuluessa. Lapsen ja vanhemman suhde muotoutuu 

sijaishuollon aikana ja tapaamiset voivat painottua ajan kuluessa vanhemman 

kotiin. Perhekodin aikuisten läsnäoloa ja myötävaikutusta tapaamisissa tarvitaan 

vähemmän, kun sijaishuolto on kestänyt kauemmin. Sijoituksen alkuvaiheessa 

perhekodin vanhemmilta odotetaan tukea enemmän. 

Vanhemman omat voimavarat ja elämäntilanne vaikuttavat myös sijaishuollon 

yhteistyöhön ja yhteydenpitoon. Kun vanhemmalla on oma henkilökohtainen 

elämä järjestyksessä, hänellä riittää voimavaroja pitää yhteyttä lapseen ja perhe-

kotiin runsaammin. Perhekodin vanhemmilta toivotaan tukea tapaamisten järjes-

tämiseen ja osallisuuden mahdollistamiseen tilanteissa, kun vanhemman omat 

voimavarat eivät siihen riitä. Haastattelut vahvistivat ajatusta, että perhetyön si-

sältöä on määriteltävä jokaisen vanhemman ja perheen kanssa yksilöllisesti. 

Vanhemman tarve tukeen ja tiiviiseen yhteydenpitoon perhekodin aikuisten ta-

holta vaihtelee suuresti. Siihen vaikuttavat sijaishuollon vaihe ja kesto, lapsen ikä 

ja vanhemman omat voimavarat.  

Katrin Palvelukodissa järjestetyn läheisten yhteistoimintapäivän aikana oli mah-

dollisuus keskustella läheisten kanssa heidän kokemuksistaan ja toiveistaan per-

hekodin aikuisten välisestä yhteistoiminnasta. Kyseisen virkistyspäivän aikana 

kerättiin osallistujilta myös kirjallista palautetta päivän onnistumisesta sekä kehit-

tämisehdotuksia perhekodin ja läheisten väliseen yhteistoimintaan. Yleisesti esi-

tettynä toivomuksena oli perhekodin, läheisten ja lasten yhteisten tilaisuuksien 
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järjestäminen eri teemoilla. Läheisten antamasta palautteesta nousi esiin myös 

toive tiiviiseen yhteydenpitoon perhekodin vanhempien kanssa sekä tulla kutsu-

tuksi kylään perhekodille.  

5.2 Perhetyön perustelut 

Laadukkaan sijaishuollon toteuttaminen on ensisijainen tavoite Katrin Palveluko-

dissa. Sijaishuolto on sosiaalipalvelua, jolle on laissa asetettu tavoitteet ja toimin-

talinjat. Perhetyön perustana on laista tuleva velvoite tehdä yhteistyötä perheiden 

ja sijoittavien viranomaisten kanssa. Valtakunnallisten sijaishuollon laatukritee-

rien mukaisesti toimiva yhteistyö perheiden kanssa kuuluu hyvään sijaishuoltoon.  

Kokemuksemme mukaisesti vanhempien luottamus sijaishuoltajiin on edellytys 

sille, että vanhemmat antavat lapselleen henkisen luvan elää ja kasvaa perheko-

dissa.   

Lapsen elämän ja oikeuksien kunnioittaminen on ehdoton velvoite lastensuojelu-

työssä. Lapsen oikeus olla osallisena omassa elämässään sisältää oikeuden olla 

osallisena omassa perheessään. Sijaishuollon aikana lapsi huomioidaan osana 

hänen perhettään ja sukuaan. Identiteetin rakentuminen eheäksi edellyttää oman 

taustan tuntemista ja yhteyttä läheisiin. (Nivala 2010, 22.) Merkityksellistä ja ai-

nutlaatuista lapsi-vanhempi-suhdetta on tärkeää tukea.  

Kunnioitus lapsen vanhempia kohtaan on yksi perustekijä yhteistyön pohjaksi. 

Sosiaalialan ammattieettiset ohjeet velvoittavat myös asiakkaan kunnioittami-

seen (Talentia 2013). Asenne tulee olla arvostava ja vanhemmat on hyväksyttävä 

yhteisössä lapselle tärkeinä ihmisinä. Vanhemman voimavarat huomioiden on 

tärkeää tukea vanhemman osallisuutta lapsen elämässä.  

Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen ja perheenjäsenten kanssa, mutta kes-

keistä työssä on aina lapsen edun turvaaminen. Sijaishuollon perhetyö on lapsi-

sensitiivistä työskentelyä, jossa toteutuvat lapsen oikeus suojeluun ja huostaan-

ottoon sekä omiin vanhempiin. Vanhemman saama tuki on lapselle etu. (Pitkänen 

2011, 116.)  
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5.3  Perhetyön toteutus 

Valtakunnallisten sijaishuollon laatukriteerien mukaisesti sijaishuolto on ajateltu 

lapsen näkökulmasta katsoen polkuna eri vaiheiden läpi. Sama vaiheittaisuus on 

pohjana Katrin Palvelukodin perhetyön kuvauksessa. Sijaishuollon alkuvaiheesta 

käytetään nimitystä ”sijoitus”. ”Hoito ja kasvatus” - vaihe kuvaa elämää perheko-

dissa sijaishuollon aikana. Sijaishuollon jälkeen lapsi saatetaan seuraavaan elä-

män vaiheeseen, joko jälkihuoltoon tai sijaishuolto päätetään. (Lastensuojelun 

Keskusliitto 2005, 8.) Katrin Palvelukodilla on aiemmin laadittu jälkihuollon pro-

sessikuvaus, joten perhetyön kuvaus keskittyy sijoitusvaiheeseen ja kasvatusvai-

heeseen. 

 

1. Sijoitus 

Sijoituksen alkuvaihe on tutustumisen tärkeää aikaa. Viranomaisten kanssa so-

vitaan käytännöstä, miten lapsi ja hänen vanhempansa tutustuvat perhekotiin en-

nen lopullista päätöstä sijaishuoltopaikasta. Pitkäsen tekemien haastattelujen 

mukaan vanhemmille on tärkeää saada vaikuttaa sijaishuoltopaikan valintaan. 

Vanhemmat ajattelivat sijoituksen olevan mahdollisuus lapselle, kun yhteistyö on 

toimivaa sijaisvanhempien kesken ja sijaisperhe on heidän mielestään hyvä. 

(2011, 77.) 

Katrin Palvelukodissa pyritään luomaan luotettavat suhteet lapsen vanhempiin ja 

läheisiin, jotta heidän olisi helpompi hyväksyä sijaishuolto ja antaa lapselleen 

lupa asettua perhekotiin. Perhekodissa on huomattu miten tärkeää lapselle on, 

että vanhempi osoittaa hyväksyvänsä sijoituksen ja lapsen elämän perhekodissa. 

Lapselle on myös myönteistä nähdä, että aikuiset toimivat keskenään yhteis-

työssä. Saman huomion olivat vanhemmat tehneet Pitkäsen tekemässä tutki-

muksessa (2011, 79, 90). 

Tutustumisvaiheessa toivotaan vanhemman olevan lapsen tukena saattamassa 

häntä uuteen sijaiskotiin. Vanhemmilla on omasta lapsesta tietoa, joka on hyö-
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dyksi jakaa sijaisvanhemmille, ja toisaalta perhekodin aikuiset kertovat vanhem-

mille käytännön järjestelyistä ja elämästä perhekodilla. Vanhempien ja lapsen toi-

veita kuullaan ja vastataan heitä askarruttaviin kysymyksiin. Lapsen tarpeet huo-

mioidaan hänen kotiutuessaan perhekotiin (Lastensuojelun keskusliitto 2004, 

36). SOS-lapsikylässä tehdyn haastattelututkimuksen mukaan sijoituksen alku-

vaiheessa on tärkeintä sijaishuoltajien ja lapsen vanhempien tutustuminen ja ar-

vostava kohtaaminen. Vanhemmat toivovat oman roolinsa selkiytyvän ja sijais-

huollon käytäntöjen avautuvan heille. Tutustumisvaihe on sijoituksen onnistumi-

sen kannalta tärkeä vaihe, sillä silloin luodaan pohja hyvälle yhteistyölle. (Vanha-

nen 2014, 27–28.)  

Asiakassuunnitelma on yhteistyötä virallisesti ohjaava dokumentti. Asiakassuun-

nitelmaan kirjataan neuvottelussa sovitut asiat lapsen ja hänen läheistensä ta-

paamisesta ja muusta yhteydenpidosta. Samoin tulisi sopia ja kirjata yhteistyön 

toteuttamisen muodot ja vanhempien tarvitsemat tukimuodot. (LS 30§) Vastuun-

jako viranomaisten ja sijaishuoltopaikan kesken vanhemmuuden tukemisessa ja 

läheisverkoston ylläpitämisessä olisi hyvä selvittää. Haastattelemamme vanhem-

mat toivovat selkeyttä ammattilisiin rooleihin, jotta tietävät miten itse toimivat 

apua hakiessaan ja kenen kanssa asioista sovitaan. Vanhasen haastattelemat 

vanhemmat toivoivat olevansa tasa-arvoisessa asemassa neuvotteluissa ja saa-

vansa oman äänensä kuuluviin (2014, 34). Pitkäsen tutkimuksessa vanhemmat 

pitivät tärkeänä tietää omat oikeutensa suhteessa lapseen, jotta he voisivat löy-

tää oman paikkansa sijaishuollon toimijoiden joukossa. Vanhemmat toivoivat 

myös vanhemmuuden tukemista miltä tahansa taholta. Heidän mukaansa viran-

omaisten tukea ei tarvita, jos sijaisperhe on riittävän hyvä. (2011, 95, 97–98.) 

 

2. Kasvatus 

Kasvatusvaiheen perhetyö on rinnakkaisen vanhemmuuden toteuttamista. Katrin 

Palvelukodissa mahdollistamme vanhempien osallistumisen lastensa elämään, 

niin arkeen kuin juhlaan. Haastattelujemme mukaan vanhemmat haluavat olla 

osallisena lapsensa arjessa ja osallistua resurssiensa mukaan eri tapahtumiin. 
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Jollekin vanhemmalle riittää sovittujen tapaamisten toteutuminen. Pitkäsen haas-

tattelemat vanhemmat olivat tyytyväisiä rinnakkaisvanhemmuuteen, kun saivat 

tavata lasta, osallistua arjen asioihin ja huomasivat lapsen voivan hyvin. Vanhem-

mat toivoivat olevansa arvostettuja lapsen vanhempana. (2011, 80, 98.) Vanha-

nen toteaa, että vanhemmille on tärkeää saada toteuttaa arkista vanhemmuutta 

lapsensa kanssa ja osallistua pienienkin asioiden yhteiseen päätöksentekoon 

(2014, 31). Vastuu lapsen hyvästä elämästä sisältää myös vanhemmuuden huo-

mioimisen. Vaikka lapsen hoito on sijaishuollon keskeinen tehtävä, niin vanhem-

mat tulee huomioida ja lapsen ainutlaatuista suhdetta vanhempaan on vaalittava. 

(Pitkänen 2011, 116, 122.)  

Perhetyön yksi kulmakivi on lapsen oikeus liittyä omaan perheeseen ja sukuun 

sekä saada pitää yhteyttä läheisiin. Lapsen identiteetin rakentumiselle on edelly-

tys tutustua omaan historiaansa ja tietää oman sukunsa vaiheita. Lapsen oikeus 

on saada kasvaa oman kulttuurinsa vaikutuksessa perheensä parissa. Lapsella 

on myös oikeus tietää syitä sijoitukseensa ja omaan elämäntilanteeseensa. (Tas-

kinen 2008, 81.) Vanhasen tutkimuksessa vanhemmat kertoivat pelkäävänsä 

perheenjäsenten etääntyvän toisistaan, sekä oman perhekulttuurin häviävän si-

joituksen pitkittyessä. Vanhemmat toivat esille myös epätietoisuutta sijoituksen 

todellisista syistä ja sen kestosta. (2014, 36–39.) Hämäläisen tekemässä väitös-

tutkimuksessa perhehoitoon sijoitetut lapset toivovat, että voivat pitää yhteyttä 

heille tärkeisiin ihmisiin, varsinkin vanhempiin ja sisaruksiin. Yhteydenpidon tii-

viys korostuu, jos perhesuhteet ovat merkityksellisiä lapselle. (Hämäläinen 2012, 

123.) 

Lastensuojelulaissa olevan yhteistyövelvoitteen mukaisesti vanhemmat voivat 

osallistua lapsensa opetuksen ja terveydenhuollon järjestämisen päätöksente-

koon ja saada tietoa lapsensa asioista sijaishuollon aikana. (Taskinen 2008, 83.) 

Haastattelujemme perusteella vanhemmat toivovat saavansa tietoa etenkin ter-

veydenhoitoon, kouluun ja harrastuksiin liittyvistä asioista. Jonkun vanhemman 

toive oli kuulla lapsestaan myös positiivisia asioita, eikä korostetusti negatiivisia 

tapahtumia. Katrin Palvelukodissa sovimme vanhempien kanssa tavasta, kuinka 

usein ja millä tavalla tiedotamme lapsen asioista ja pidämme heihin yhteyttä.     
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Kasvatussuunnitelma laaditaan lapselle vuosittain. Suunnitelmassa yhdistyvät 

lapsen ajatukset omista vahvuuksista ja opittavista taidoista sekä perhekodin ai-

kuisten näkemykset lapsen arjen tavoitteista. Vanhempien kanssa keskustellaan 

lapsen kasvatuksesta tavoitteena saavuttaa yhteinen näkemys ja linja kasvatuk-

sellisissa kysymyksissä. Perhekodin henkilöstö edustaa ammatillista asiantunti-

juutta kasvatuksessa, kun puolestaan vanhempien asiantuntijuus lapsesta syntyy 

kokemuksesta ja oman lapsen tuntemisesta (Vidén 2007, 107). Lapsen kannalta 

on tärkeää, että kaikki aikuiset ohjaavat häntä samaan suuntaan samoilla sään-

nöillä. Haastattelujen mukaan vanhempien toiveena on ymmärtää perhekodin 

sääntöjä ja mahdollisia kurinpitotoimia. Heidän on helpompi hyväksyä toinen ai-

kuinen kasvattajaksi, kun tavoitteista ja keinoista on yhdessä sovittu. Myös Pit-

känen kertoo vanhempien toiveesta saada vaikuttaa lapsen kasvatuksen arvoihin 

ja rajoihin sijaishuollon kasvattajien rinnalla (2011, 79–80). 

Katrin Palvelukodissa järjestetään yhteisiä avoimia tilaisuuksia lasten läheisille. 

Tavoitteena on saada läheiset mukaan iloon ja juhlaan lasten ja perhekodin hen-

kilökunnan kanssa. Tilaisuuksien tavoitteena on myös vahvistaa keskinäistä avoi-

muutta ja yhteistoimintaa. Monen vanhemman toiveena on tavata omaa lastaan 

vain vanhemman omassa kodissa, eikä heillä kertomansa mukaan ole tarvetta 

perhekodin järjestämille yhteisille tilaisuuksille. Ensimmäiseen lasten, läheisten 

ja perhekodin aikuisten yhteiseen joulujuhlaan osallistuminen oli runsaslukuista, 

mikä tukee käsitystä, että läheiset haluavat osallistua perhekodin avoimiin tilai-

suuksiin lastensa kanssa.  

Katrin Palvelukoti järjestää lasten läheisille vertaistapaamisen kerran vuodessa. 

Vertaisryhmässä voivat saman elämänkokemuksen jakavat henkilöt eli sijais-

huollossa olevan lapsen vanhemmat ja isovanhemmat tavata toisiaan ja tukea 

toisiaan (Järvinen 2013, 212). Vertaistapaamiseen osallistuneista suurin osa on 

ollut isovanhempia. Moni vanhempi on mukana työelämässä, tai vanhemmat 

asuvat kaukana perhekodista, mikä selittää poisjäämisiä arkipäivän aikana jär-

jestetystä tapahtumasta. Jotkut vanhemmat eivät koe lainkaan tarvetta osallistua 

vertaisryhmään. Virkistyspäivään osallistuneilta läheisiltä saatu palaute on ollut 

positiivista. Läheiset ovat tunteneet itsensä arvostetuiksi ja kunnioitetuiksi ja ovat 
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nauttineet mukavasta tapahtumasta. Heidän on helppoa jutella saman elämän-

kokemuksen jakavien henkilöiden kanssa tuntematta häpeää tai alemmuutta.  

 

3. Arviointi 

Perhetyön toteutumista tullaan jatkossa arvioimaan palautetta keräämällä. Asia-

kaspalaute on käytössä oleva laadun hallinnan väline Katrin Palvelukodissa. Asi-

akkailta eli lasten vanhemmilta ja sosiaalityöntekijöiltä tullaan pyytämään suul-

lista palautetta perhetyön toteutumisesta säännöllisesti asiakassuunnitelmaneu-

votteluissa tai muun yhteydenpidon ohessa. Läheisten kanssa ollaan jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa, jolloin myös palautetta saadaan jatkuvasti. Jatkuvalla pa-

lautteen keräämisellä voidaan seurata laadun toteutumista reaaliaikaisesti.  

Katrin Palvelukodin henkilöstön kesken on päätetty, että perhetyön kehittäminen 

jatkuu yhteisöpalavereissa käyttämällä hyväksi asiakaspalautetta ja analysoi-

malla saatua tietoa. Palautteen perusteella arvioidaan toimintaa ja valitaan mah-

dollisia kehittämiskohteita tai toimintaa korjaavia toimenpiteitä.  
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6 POHDINTA 

6.1 Eettisyys kehittämistoiminnassa 

Työyhteisön kehittäminen palvelee eri tarpeita. Laadukas toiminta ja palvelu ovat 

yritykselle imagokysymyksiä, mutta myös osoitus arvoihin ja eettisiin periaattei-

siin sitoutumisesta työyhteisössä. Kehittämistoiminnan eettisiä motiiveja voidaan 

tarkastella L. Kohlbergin kehittämän teorian pohjalta luotujen ”Kohlbergin portai-

den” avulla. Portaiden alimmalla tasolla kuvataan työyhteisön kehittämistä, jonka 

eettisenä motiivina on totella auktoriteettia ja tehdä työtä käskettyä rangaistuksen 

pelossa. Ylemmällä portaalla toiminnan kehittäminen kuuluu kaikille työyhteisön 

jäsenille ja perustuu työntekijän henkilökohtaiseen vastuuseen tehdä hyvää ja 

laadukasta työtä. Ihannetilanteessa ylimmällä askelmalla kehittämisen eettinen 

motiivi perustuu ajatukseen, että jokaisella ihmisellä on oikeus saada yksilöllistä 

ja tarpeen mukaista hyvää palvelua. Asiakaslähtöinen kehittäminen on eettisesti 

korkeatasoista toimintaa kyseisen teorian mukaan. (Mäkisalo 2003, 26–28.)  

Työyhteisössä henkilöstön suostumus yhteiseen kehittämisprojektiin selvitettiin 

hankkeen alkaessa. Perhetyön määritteleminen ja merkityksen löytäminen olivat 

kehittämisen kannalta avainasemassa. Kaikille työntekijöille tuli löytää oma roo-

linsa perhetyöstä, jolloin myös vastuu sen kehittämisestä ymmärretään kuuluvan 

kaikille. Kehittämisen tarpeesta oltiin hyvin yksimielisiä ja myös yrityksen johto oli 

kehittämisen kannalla. Asiakaslähtöisyys kehittämisessä koettiin mielekkääksi ja 

oman työn sisällön kuvaaminen tarpeelliseksi. Kehittämispalavereissa koko hen-

kilöstö osallistui keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon. Yritysten kehittämishank-

keissa tulee huomioida, että työyhteisön osallisuus perustuu suostumukseen eikä 

pakottamiseen tai oletukseen. Kriittisesti tulisi arvioida myös sitä, etteivät toimek-

siantajan arvot tai asenteet vaikuta tuloksien tai ilmiöiden tulkintaan. (Ojasalo ym. 

2014, 48–49.) 

Tiedonkeruumenetelmänä käytetyn haastattelun tärkeimpiä eettisiä periaatteita 

on haastateltavan suostumus. Haastateltaville on rehellisesti ja avoimesti annet-
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tava tietoa tutkimuksen tarkoituksesta ja tietojen luottamuksellisuudesta. Vastaa-

jan tulee tietää tehdäänkö haastattelu nimettömänä, sillä tämä voi vaikuttaa vas-

tausten rehellisyyteen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 21.) Haastatellut vanhemmat 

saivat tietoa perhekodin perhetyön kehittämisestä ja kehittäjien opinnäytetyöstä. 

Heille kerrottiin tietojen käyttötarkoituksesta sekä nimettömyyden takaamisesta. 

Haastatteluista dokumentoitiin vain yksilöimättömät vastaukset teemoittain.  

Työelämän kehittämistoiminta on inhimillistä toimintaa, kuten ihmisten välinen 

vuorovaikutus on yhteiskunnassa yleisesti. Inhimillisyyteen liittyvät vajavuudet ja 

rajoitukset ovat läsnä myös kehittämisessä. Raportoinnissa ja koko kehittämis-

toiminnassa on huomioitu tieteen eettiset säännöt ja sen mukaisesti työ on pyritty 

tekemään rehellisesti ja huolellisesti. Kehittämiselle asetettu tavoite on moraalin 

mukainen ja käytäntöä hyödyttävä ja niin ikään käytetyt menetelmät. Työssä on 

esitetty omat tutkimustulokset ja päätelmät yleistämättä. Raportissa on annettu 

kunnia tutkijoille ja tekstien kirjoittajille merkitsemällä lähdeviitteet lainattuihin 

teksteihin ja pitämällä tekstisisällöt muuttumattomina. (Ojasalo ym. 2014, 48–49.)  

6.2 Ajatuksia perhetyöstä 

Perhekodin aikuisten ja lasten vanhempien välinen yhteistoiminta näyttäisi kehit-

tyvän jokaisen perheen kohdalla omanlaisekseen sijaishuollon aikana. Tavoit-

teemme on toimia jokaisen vanhemman ja läheisen kanssa ammatillisesti ja ta-

voitteellisesti, jotta rinnakkaisvanhemmuus olisi mahdollista ja lapselle hyödyl-

listä. Vuorovaikutuksen onnistumiseen ja tapaan vaikuttavat jokaisen persoonal-

liset ominaisuudet ja vahvuudet, mutta suhteen luomiseen tarvitaan ennen kaik-

kea halua ja oikeanlaista asennetta. Sijaishuollossa perhekodin vanhemmilla on 

ammatillinen vastuu rakentaa rinnakkaisvanhemmuuden edellytyksiä. Vanhem-

pien perimmäinen toive on oman lapsen hyvä elämä ja pärjääminen. Kun van-

hempi luottaa sijaishuoltopaikan kykyyn ja haluun kasvattaa ja hoitaa lasta lapsen 

parasta ajatellen, niin yhteistyö voi rakentua hyväksynnän ja luottamuksen va-

raan.  
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Vanhemmuuden tukeminen on perhetyön tärkeä osa-alue, mutta sitä ei ole ase-

tettu ensisijaiseksi tavoitteeksi perhekodin toteuttamassa perhetyössä. Sijais-

huollon aikana vanhemmuuden tuki on osa rinnakkaisvanhemmuuden toteutusta. 

Vanhempia tuetaan ja rohkaistaan osallistumaan oman lapsensa arkeen ja elä-

mään, jolloin perustelut lähtevät lapsen tarpeesta. Vanhempien kokema hyöty ja 

tuki on toivottavasti myös merkittävä. Vanhemman tarvitsemia tukimuotoja ja pal-

veluita arvioidaan vanhemman ja sosiaalityöntekijän välisissä keskusteluissa. 

Perhekodin roolia ja vastuuta perhetyössä on tarpeen tarkentaa jokaisen perheen 

tilanteessa erikseen.  

Lasten osallisuus toteutui tässä kehittämishankkeessa pitämällä lapsen etua en-

sisijaisena perhetyötä määriteltäessä ja suunniteltaessa. Työssä on runsaasti 

pohdittu perhe-elämän muutosta aikuisten näkökulmasta käsin ja haastattelut 

tehtiin vain aikuisille. Käytännön perhetyössä tulee huomioida lapsen tarpeet ja 

toiveet sellaisina, kun lapsi ne kokee. Lapsen osallisuutta omassa elämässään 

tulee kunnioittaa ja lasta tulee kuulla häntä koskevissa asioissa. Lapsen kuule-

minen ja toiveiden huomioiminen on tärkeää myös läheissuhteiden ylläpitämi-

sessä.  

Lapselle läheisimmät henkilöt eivät aina ole ne, joita viranomaiset ja aikuiset pi-

tävät läheisinä. Lapsen oma kokemus ja tunne hänelle läheisistä ihmisistä tulisi 

selvittää sijaishuollossa. (Saastamoinen 2008, 104 ja Pesäpuu ry.) Lapsen an-

tama merkitys perheelle ja vanhemmille on erilainen, kuten jokaisen lapsen 

elämä. Perhetyötä tulee tehdä lapsen vuoksi ja yksilölliset erot huomioiden. Lap-

silähtöinen ote työskentelyssä ja lapsisensitiivisyyden ajatus tulisi pitää kirkkaana 

sijaishuollon perhetyössä.  

6.3  Henkilökohtainen oppiminen 

Oman työn kehittäminen asiakaslähtöisin menetelmin on auennut tämän hank-

keen myötä laajemmin ja syvällisemmin. Kehittämistoiminnan eteneminen ja 

siinä huomioitavat seikat ovat selkeytyneet niin teorian tasolla kuin käytännössä. 
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Arvioinnissa kiinnitimme huomion liian väljään aikataulutukseen ja hankkeen pit-

käaikaisuuteen. Tosiasiassa perhetyömalli kehitettiin suunnitellun mukaan ja 

malli otettiin käytännön työn välineeksi perhekodissa jo kehittämisen kuluessa. 

Uudenlainen toiminta jäi pysyväksi ensimmäisen kokeilun myötä. Kehittämistä ei 

saisi liikaa kiirehtiä, vaan työyhteisössä on hyvä antaa tilaa keskustelulle ja yh-

teiselle pohdinnalle. Kaikkien mielipiteitä on kuunneltava, ja toimintaa on arvioi-

tava kriittisesti joka taholta.  

Opinnäytetyön eli kehittämistoiminnan raportin kirjoittaminen eteni hitaasti. Kir-

joittaminen työn ohessa osoittautui haastavaksi tehtäväksi. Saattoi kulua useita 

viikkoja, jolloin opinnäytetyöhön ei ehditty syventyä ja raportti ei edennyt. Pitkän 

tauon jälkeen oli työn jatkaminen aina ”tahmeaa”. Työn jakaminen kahdelle teki-

jälle oli toinen haaste. Halusimme tehdä työn yhdessä jakamatta osioita liian tar-

kasti. Keskusteleva ote kirjoittamisessa oli lopulta aikaa vievää. Kahden henkilön 

erilaiset tavat kirjoittaa ja ilmaista asioita tuli sovittaa yhteen kompromisseja teh-

den. Teoriaan tutustuessamme jouduimme jo tekemään valintoja, mikä on tär-

keää ja mikä toisarvoista kehittämisen kannalta. Kehittämistyömme alkutaipa-

leella emme voineet olla varmoja, mihin suuntaan opinnäytetyömme lähtee kul-

kemaan.  

Teimme tätä kehitystyötä oman työn ohessa, mikä oli loppupeleissä erittäin hyvä 

asia. Teot ja ajatukset kimposivat arjen työstä nopeasti takaisin saaden kehittäjän 

miettimään tarkemmin kulloistakin tapahtumaa ja siirtämään opitun kehittämis-

työn raameihin.  

.  
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KATRIN PALVELUKODIN PERHETYÖN PROSESSI 

 

Perhetyön lähtökohdat 

Sijaishuollossa lapselle on turvattava hänen kehityksensä kannalta tärkeät, jat-

kuvat ja turvalliset ihmissuhteet ja yhteydenpitoa on tuettava. Lapsella on oikeus 

pitää yhteyttä vanhempiinsa, sisaruksiinsa ja muihin hänelle läheisiin henkilöihin 

     

- vastaanottamalla vieraita                                                                                                                                   

- vierailemalla sijaishuoltopaikan ulkopuolella                                                                                                            

- käyttämällä puhelinta                                                                                                                                          

- lähettämällä ja vastaanottamalla kirjeitä tai niihin rinnastettavia muita luotta-

muksellisia viestejä tai lähetyksiä. (Lastensuojelulaki 54§). 

Lapsi tarvitsee yhteydenpitoa vanhempiinsa tunteakseen oman perhetaustansa 

ja muodostaakseen oman identiteettinsä. Hänen on myös hyvä saada realistinen 

käsitys huostaanoton syistä sekä sijaishuollon tarpeesta. Yhteydenpito on tär-

keää, sillä tavoitteena on perheen jälleenyhdistäminen sijoituksen jälkeen.  

Lapsen huollon jatkuvuuden turvaamiseksi on lapsen asioista vastaavan sosiaa-

lityöntekijän oltava yhteistyössä lapsen huoltajien, vanhempien ja sijaishuoltajien 

kanssa (Lastensuojelulaki 52§). Toimiva yhteistyö lapsen perheen kanssa on tär-

keää, jotta lapsen asioista voidaan päättää joustavasti ja asianmukaisesti.  
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Lapselle sijoituksen hyödyn saamiseksi on tärkeää asettua perhekotiin ja kiintyä 

häntä hoitaviin aikuisiin. Lapsi tarvitsee omilta vanhemmiltaan henkisen luvan ko-

tiutumiseen ja asettumiseen. Vanhemmille osoitetaan, ettei vanhemmuus pääty 

sijoitukseen. Heidän kanssaan pyritään toimimaan myönteisessä vuorovaikutuk-

sessa ja toteuttamaan jaettua vanhemmuutta yhteisymmärryksessä. (Valtakun-

nalliset sijaishuollon laatukriteerit 2005) 

Katrin Palvelukodissa työtä ohjaa palvelulupaus. Perhekodissa on sitouduttu te-

kemään laadukasta arvojen ohjaamaa työtä. Lasten yksilöllinen, arvostava koh-

telu tarkoittaa myös lapselle tärkeiden läheisten huomioimista ja arvostamista. 

Perhekodissa työskennellään jatkuvuuden periaatteen mukaan suunnaten aja-

tuksia kohti lapsen tulevaisuutta. Lapsen edun mukaisesti pyritään tukemaan ra-

kentavia ja lapselle tärkeitä läheissuhteita. (Katrin Palvelukoti Oy) 

 

1. SIJOITUS 

 

 

 

Vanhempien kanssa pyritään hyvään yhteistyöhön jo ennen sijoituksen alkua. 

Tavoitteena on luoda luottamuksellinen suhde vanhempien kanssa ja pohja jae-

tun vanhemmuuden toteuttamiselle.  

Vanhemmille järjestetään tutustumiskäynti perhekotiin yhdessä lapsen ja sosiaa-

lityöntekijän kanssa tai vanhemman toivomalla tavalla. Vanhemmilla on mahdol-

lisuus tutustua perhekodin aikuisiin, tiloihin ja toimintaan sekä esittää kysymyksiä 

ja toiveita.  

Omilla vanhemmilla on tietoa lapsen varhaisvuosista ja elämästä, jota on tärkeää 

jakaa perhekodin vanhemmille. Vanhempien kanssa selvitetään lapsen läheis-

verkostoa sekä lapselle tärkeitä asioita.  

          Tutustuminen ja yhteistyö 
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Sijaishuollon tulee perustua asiakassuunnitelmaan. Suunnitelma on laadittava ja 

tarkistettava yhteistyössä lapsen, vanhempien sekä perhekotivanhempien 

kanssa. Asiakassuunnitelmaan kirjataan sijaishuollon tarkoitus ja tavoitteet sekä 

lapsen ja vanhempien tarvitsema erityinen tuki. Asiakassuunnitelmassa tulee nä-

kyä vanhempien kanssa toteutuva yhteistoiminta sekä tavoite perheen jälleenyh-

distämiseksi. Lapsen yhteydenpito vanhempien ja läheisten kanssa tulee kirjata 

suunnitelmaan sekä mahdolliset yhteydenpidon rajoitukset. (Lastensuojelulaki 

30§) 

Asiakassuunnitelma on yhteisten pelisääntöjen sopimus vanhemmille ja perhe-

kotivanhemmille. Neuvottelussa sovitaan raamit yhteistyölle sekä keskinäisen so-

pimisen tavat. Lapsen arkeen, kasvatukseen ja jokapäiväiseen elämään liittyvistä 

asioista keskustellaan vanhempien ja perhekotivanhempien kesken.  

 

2. KASVATUSVAIHE 

 

 

 

Vanhemmat ja lapsen muut läheiset voivat vierailla perhekodilla sovitusti. Van-

hemmille luodaan tilaisuus tavata lasta turvallisessa ympäristössä mielekkään te-

kemisen parissa. Perhekodissa on mahdollisuus yöpymiseen ja perhekoti avus-

taa tarvittaessa kuljetuksissa. Arvostusta osoitetaan perhekodissa asiallisella 

käytöksellä ja vieraanvaraisuudella. Läheiset otetaan vastaan ystävällisesti ja 

kunnioittavasti.  

Asiakassuunnitelma 

Vierailut ja osallisuus 
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Lapsen vierailut läheisten luokse järjestetään asiakassuunnitelmassa sovitun 

mukaisesti. Lapsen mahdollisuuksia osallistua oman suvun ja perheen tapahtu-

miin ja tilaisuuksiin tuetaan tarvittaessa.  

Vanhempien osallisuutta oman lapsensa elämässä tuetaan. Vanhemmille luo-

daan mahdollisuuksia osallistua lapsen tärkeisiin tilaisuuksiin, kuten koulu- tai 

harrastetapahtumiin tai esim. lääkärikäynneille.  

 

 

 

 

Vanhempien kanssa sovitaan tapa, kuinka perhekoti tiedottaa lapsen asioista. 

Vanhemman toiveen ja lapsen tarpeen mukaan keskustellaan lapsen asioista ja 

tehdään päätöksiä yhdessä:                       

- terveydentilaan ja -hoitoon liittyvissä asioissa               

- koulunkäyntiin liittyvissä asioissa               

- uskontoon liittyvissä asioissa              

- harrastuksiin ja vapaa-ajan viettoon liittyvissä asioissa. 

Vanhemmat saavat halutessaan lapsensa wilma-tunnukset koulunkäynnin seu-

raamiseksi.   

 

 

 

 

Perhekodin henkilöstö laatii vuosittain lapselle kasvatus- ja hoitosuunnitelman. 

Suunnitelman pohjana on lapsen oma arvio itsestään ja vahvuuksistaan, jonka 

Tiedottaminen 

Kasvatussuunnitelma 
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sovittu työntekijä kirjaa ylös. Muu henkilöstö täydentää suunnitelmaa arjen kas-

vatustavoitteilla.  

Perhekodin vanhemmat keskustelevat lapsen vanhempien kanssa kasvatusta-

voitteista asiakassuunnitelmaneuvottelussa tai muun yhteydenpidon ohella.  Ta-

voitteena on toimia lapsen kasvatuksessa yhdenmukaisesti ja avoimesti.  

 

 

 

 

Lapsen tai nuoren syntymäpäivien, rippijuhlien tai valmistujaisten viettämisestä 

sovitaan vanhempien kanssa. Juhlia voidaan järjestää yhteistyössä vanhemman 

luona tai perhekodissa. Järjestelyissä huomioidaan lapsen / nuoren oma toive 

sekä vanhempien toiveet ja resurssit.  

 

 

 

 

Perhekoti järjestää kaikkien lasten läheisille yhteisiä tapahtumia säännöllisesti 

joka vuosi. Tavoitteena on avoin kanssakäyminen ja yhteistyön lujittaminen per-

hekodin ja lasten läheisten välillä.  

 

Aikuisten vertaistapaaminen 

Kesäisin järjestetään lasten läheisten ja perhekotivanhempien yhteinen tapaami-

nen. Tapahtuma on aikuisten keskustelu- ja ruokailuhetki erikseen sovitussa pai-

kassa. Toiveena on läheisten runsas osallistuminen ja palautteen saaminen yh-

teistyöstä. Tapahtuma järjestetään läheisten tarpeita ja toiveita kuunnellen. 

Lapsen / nuoren juhlat 

Yhteiset juhlat ja tapahtumat 
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Yhteinen Joulujuhla 

Joulujuhla järjestetään koko perhekodin väelle. Lapset, kaikki läheiset ja koko 

perhekodin henkilökunta kutsutaan joulupuuroa syömään ja joululauluja laula-

maan. Tarkoituksena on kehittää tapahtumasta jokavuotinen avoin ja lämminhen-

kinen yhteisjuhla vuoden päätteeksi.  

 

 

3. ARVIOINTI 

 

Yhteistyön ja perhetyön toteutumista arvioidaan säännöllisesti. 

Perhekodin vanhemmat keräävät palautetta lasten läheisiltä ja sosiaalityönteki-

jöiltä yhteisissä palavereissa ja tapaamisissa. Saatu palaute kirjataan. 

Henkilökunnan kuukausittain pidettävissä yhteispalavereissa käsitellään annettu 

palaute ja pohditaan kehittämiskohteita. 
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TEEMAHAASTATTELURUNKO 
 
 
 
 
 
Perhekodin ja vanhemman välinen yhteistyö 
 

- Yhteistyön toimivuus vanhemman mielestä 
 
 
Perhekodin yhteydenpito ja tiedottaminen 
  

- Tiedotettavat lasta koskevat asiat 
 

- Tiedottamisen säännöllisyys 

- Yhteydenpidon keinot 
 

Vanhemman osallisuus lapsen arjessa 

- Kasvatussuunnitelman laatiminen 

- Lapsen ja vanhemman yhteydenpito 

 

 

 

 


