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1 JOHDANTO

Lasten ja nuorten tarpeiden tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja puheeksiotta-

minen aikuisen tai lapsen sairastuessa on osa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan

ja Vaasan sairaanhoitopiireissä sosiaalityön kehittämiseksi toteutettavaa 3-vuotista

(2005 - 2007) SOSVISIO -hanketta. SOSVISIO -hankkeen tarkoituksena on kehit-

tää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja kuntien sosiaalitoimen sisäistä

ja keskinäistä yhteistyötä ja varmentaa palvelujen tehostamiseen tähtäävät järjeste-

lyt. Hanke kytkeytyy sairaanhoitopiirien kehittämishankkeisiin, sosiaalialan kehit-

tämishankkeisiin ja kansalliseen terveyshankkeeseen. Hankkeen rahoittajana toimii

Vaasan Lääninhallitus ja Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Vaasan sairaan-

hoitopiirit. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osahankkeen tarkoituksena on per-

heen auttaminen sosiaalityön keinoin osana saumatonta palveluketjua. Tavoitteena

on perheen avun tarpeen tunnistaminen, palvelutarpeen arviointi ja oikea-aikainen

puuttuminen sekä perheen kokonaistilanteen huomioiminen yhteistyössä palvelu-

verkon (mm. kunnan sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto) kanssa.

Miksi lasten ja nuorten tarpeiden tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja puheek-

siottaminen aikuisen tai lapsen sairastuessa on tärkeää? Hankkeen aikana on kes-

kusteltu vanhemmuudesta, lasten sekä nuorten ja heidän perheidensä tarpeiden

huomioimisesta ja keinoista varhaiseen puuttumiseen. Ennaltaehkäisevällä työllä

estetään ongelmien syntymistä tai niiden pahentumista. Lapset ja nuoret näkevät ja

kuulevat asioita enemmän kuin me aikuiset usein uskomme tai tiedämme. Kuule-

mansa ja näkemänsä perusteella he vetävät asioista omia johtopäätöksiä, jotka eivät

välttämättä aina ole oikeita ja saattavat olla lasta itseään vahingoittavia. Johtopää-

töstensä perusteella he saattavat kantaa turhaa syyllisyyttä ja huolta. Lapsilla ja

nuorilla on huoli vanhemmasta hänen sairastuessaan. Tällöin he tarvitsevat tietoa,

tukea ja apua selvitäkseen arjesta. Oikea ymmärrys vanhemman tilanteesta suojaa

lasta.

Bardy pohtii (2001, 14) miksi suuri huoli vanhemmuudesta ja lapsuudesta on nyt

niin ajankohtaista? Onko kyse yksittäisten tilanteiden tai pienen vähemmistön on-

gelmista ja niistä laajentuvasta paniikista? Tehdäänkö erityistapauksista huoletto-

masti yleistyksiä? Vai onko kyseessä laajempi kehityssuunta, joka kielii syvemmäs-
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tä rakenteellisista ja arvomaailman muutoksista,  jotka uhkaavat  lapsiväestön  oi-

keuksia hyviin kasvuedellytyksiin? Ehkäpä jälkiteollinen yhteiskunta on neuvoton

lapsuuden suhteen? Vai onko kyseessä aiempaa kehittyneempi tietoisuus lasten oi-

keuksista, tarpeista ja kehityksestä, jolloin huoli huonosta on herkemmässä? Ehkä-

pä nyt vasta on purkautumassa illuusio siitä, että lapsuus olisi erityistä onnen aikaa?

Vai onko kyseessä jo pitkään havaittu polaroitumiskehitys, jonka seurauksena osa

ja mahdollisesti kasvava joukko lapsia voi todella huonosti, kun taas osa saattaa

voida paremmin kuin ehkä lapset ovat voineet koskaan ennen? Vai onko kyseessä

jokin niin "yksinkertainen" asia kuin lasten jääminen varhain aika paljon yksin tai

kiireen aiheuttamasta kohtaamattomuudesta ja siten kasvavasta yksinäisyyden tun-

teesta, koko kylän puutteesta lasten ympärillä? Bardyn mukaan vastaus on myön-

teinen kaikkiin edellä esitettyihin kysymyksiin. Monet ristikkäiset kehityssuunnat

vaikuttavat lasten hyvin- ja pahoinvointiin. Emme vielä tiedä, mitkä niistä tulevat

hallitseviksi pidemmällä tähtäimellä ja sehän riippuu myös siitä, miten yhteiskunta

vastaa huolenaiheisiin.

Lastensuojelulaki on uudistumassa ja uuden lain on määrä tulla voimaan vuoden

2008 alussa. Nykyisen lain, vuoden 1983, säätämisen jälkeen lastensuojelumäärät

ovat kasvaneet kolminkertaisiksi ja asiakkuudet ovat monimutkaistuneet. Jo sen yk-

sinkertaisen kysymyksen selventäminen, milloin alkaa lastensuojelun asiakkuus on

ollut harvinaisen epäselvä. Lastensuojelun päätöksentekoon halutaan myös muutos-

ta. Lapsen oikeuksien kannalta uudessa laissa tulee olemaan keskeistä kaikenikäis-

ten lasten mielipiteen selvittäminen. Lakiin on ehdotettu uusia toimintatapoja, jotka

turvaavat lapsen oikeuksia.  (Taskinen 2006, 5-7.)

2 HANKKEEN ESITTELY

Hanke toteutettiin ajanjaksolla 5.12.2005 - 22.12.2005 ja 6.3.2006 - 18.2.2007 Ete-

lä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä.  Tavoitteena oli kehittää työkäytäntöjä lasten ja

nuorten tarpeiden tunnistamisessa, varhaisessa puuttumisessa ja puheeksi ottami-

sessa aikuisen tai lapsen sairastuessa sekä yhteistyökäytäntöjä terveyskeskusten ja

kuntien sosiaalitoimen sosiaalityöntekijöiden ja muiden keskeisten toimijoiden

kanssa saumattoman palvelun toteutumiseksi. Hankkeessa keskityttiin niihin riski-

perheisiin, joiden toimintakyvyn vaikeuksia ei ole tunnistettu aiemmin palvelujär-
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jestelmissä. Tuloksena oli sosiaalityön toimintamalli lasten ja nuorten tarpeiden

tunnistamiseen, varhaiseen puuttumiseen ja puheeksiottamiseen aikuisen sairastues-

sa. Malli on sovellettavissa myös tilanteeseen, jossa lapsi sairastuu ja joutuu sairaa-

lahoitoon.

Hankkeen työtiimiin Etelä-Pohjanmaan alueen seutukunnat nimesivät sosiaalitoi-

men lastensuojelun työntekijöistä edustajansa. Terveyskeskusten sosiaalityönteki-

jät, mielenterveyskeskusten ja psykiatristen poliklinikoiden sosiaalityöntekijät, per-

hehoitotyön henkilökunta nimesivät edustajansa. Osaamiskeskuksen edustajana

toimi kehittämissuunnittelija.

Hankkeen työtiimiin kuuluivat seuraavat jäsenet:

Johanna Keltikangas, sosiaalityöntekijä, Alajärven sosiaalitoimis-

to/Järviseutu

Helena Suutarinen, sosiaalityöntekijä, Ylihärmän sosiaalitoimis-

to/Härmänmaa

Vappu Pohjasmäki, johtava sosiaalityöntekijä, Ähtärin perusturvatoimis-

to/Kuusiokunnat. Varalla Hillevi Penninkangas, sosiaalityöntekijä, Alavu-

den sosiaalitoimisto/ Kuusiokunnat

Mirja Salo, sosiaalityöntekijä, Jalasjärven sosiaalikeskus/Seinäjoen Seutu

Seija Pietari, johtava sosiaalityöntekijä, Kauhajoen perusturvaosas-

to/Suupohja

Kaija Heino, sosiaalityöntekijä, Kauhavan psykiatrinen poliklinikka, Etelä-

Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sanna Siltala, sosiaaliohjaaja, Alavuden pääterveysasema, Kuusiokuntien

terveyskuntayhtymä

Anne Saarijärvi, kehittämissuunnittelija, SONet BOTNIA

Hilkka Räisänen, erikoissairaanhoitaja, TLP kouluttaja, Huomioi lapset -

poliklinikka, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Varalla Veli-Matti Saari-

nen, erikoissairaanhoitaja, perheterapeutti, TLP kouluttaja, Huomioi lapset -

poliklinikka, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lasse Latvamäki, osastonhoitaja, lastentautien poliklinikka, Seinäjoen kes-

kussairaala, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Maija-Liisa Pajula, johtava sosiaalityöntekijä, SOSVISIO -hankkeen pro-

jektipäällikkö, Seinäjoen keskussairaala, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
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Tiina Fabritius-Vuorenmaa, sosiaalityöntekijä/hanketyöntekijä, Seinäjoen

keskussairaala, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Työtiimi kokoontui yhteensä neljä kertaa. Yhteistyökeskustelujen pohjalta nousi

esille tarve yhteisestä lastensuojeluilmoituslomakkeesta sairaanhoitopiirin alueella.

Hankkeen aikana kartoitettiin sairaanhoitopiirin alueen sosiaalitoimen käytössä

olevia työmenetelmiä, päivitettiin lastensuojeluilmoituslomake ja toimintaohje, kes-

kusteltiin yhteistyökäytännöistä ja kartoitettiin koulutustarpeita, käytiin läpi sosiaa-

lityön toimintamallia lasten ja nuorten tarpeiden tunnistamiseen, varhaiseen puut-

tumiseen ja puheeksiottamiseen sekä arvioitiin hankkeen tavoitteiden toteutumista

ja hankeraporttia. SOSVISIO -hankkeen ohjausryhmä arvioi ja ohjeisti hankkeen

etenemistä.

Hankkeen aikana haastateltiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sosiaalitoimen

toimintayksikön sosiaalityöntekijöitä ja kartoitettiin heidän näkemyksiään lasten ja

nuorten tarpeiden huomioimisesta osastoilla, sosiaalityöntekijän roolia osastolla se-

kä yhteistyökäytäntöjä terveyskeskusten ja kunnan sosiaalitoimen kanssa. Sosiaali-

työntekijöiden haastattelujen pohjalta ilmeni  tarve  päivittää  sairaanhoitopiirin

alueen sosiaalitoimen ja terveyskeskusten sosiaalityöntekijöiden sekä valtakunnal-

listen kriisipuhelimien yhteystiedot sekä hankkia perheiden kanssa työskentelyyn

liittyviä esitteitä. Lisäksi haastateltiin osastonhoitajia eri toiminta-alueiden aikuis-

osastoilta ja pyrittiin kartoittamaan, miten hoitohenkilökunta tunnistaa huolen las-

ten ja nuorten tilanteessa aikuisen sairastuessa, mitkä ovat heidän keinonsa puuttua

ja milloin he ohjaavat potilaan sosiaalityöntekijän vastaanotolle. Sosiaalitoimen

toimintayksikön kehittämis- ja suunnittelupäivillä hanketyöntekijä piti alustuksen

huolesta, jolta pohjalta käytiin keskustelua.

Yhteistyötä hankkeen aikana on tehty perhehoitotyön hankkeen ja Huomioi lapset -

poliklinikan kanssa, joista on myös edustajat tiimissä. Lisäksi Pohjanmaa -

hankkeen edustajien kanssa on keskusteltu yhteistyön mahdollisuuksista.

Syyskuussa järjestetyssä työkokouksessa aiheena oli varhainen puuttuminen ja huo-

len puheeksiotto asiakastyössä ja moniammatillisessa työssä. Luennoitsijoina toi-

mivat sosiaalityöntekijä, perheterapiaopiskelija Taru Salo-Tuisku, Etelä-

Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala sekä sosiaalityöntekijä,
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perheterapeutti, huolen puheeksioton kouluttaja Sirpa Viljanen, Kuusiokuntien ter-

veyskuntayhtymä, erityispalvelut Osviitta ja erityislastentarhanopettaja, päiväkodin

johtaja, huolen puheeksioton kouluttaja Sirpa Mannismäki, Ollinkulman päiväkoti,

Ähtäri. Hankkeen päätösseminaarissa luennoivat sosiaalityöntekijä, tutkija Rosi En-

roos, TAYS Lasten oikeuspsykiatrinen työryhmä, TAY Sosiaalipolitiikan ja -työn

laitos ja psykoterapeutti Heli Hartikainen-Isokoski sekä johtava sosiaalityöntekijä

Hilkka Manner,  Oulun yliopistollinen sairaala ja lääninsosiaalitarkastaja Lea Liuk-

ku, Länsi-Suomen lääninhallitus.

3 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT

Varhainen puuttuminen edellyttää huolen tunnistamista. Mitä aikaisemmassa vai-

heessa huoli lasten ja nuorten tarpeista tunnistetaan, sitä varhaisemmin siihen pys-

tytään puuttumaan. Hankkeessa mietittiin, mitä tunnistaminen ja puuttuminen edel-

lyttävät sosiaalityöntekijältä. Samalla mietittiin, ovatko yhteistyöverkosto ja palve-

lut toimivia ja edesauttavatko ne varhaista puuttumista.

Julkisessa keskustelussa on tuotu esille, että tänä päivänä osa lapsista voi hyvin,

kun taas osa ja mahdollisesti kasvava joukko lapsia voi todella huonosti. Järventie

(2001, 9) on hahmotellut kaksi lapsuuden muotokuvaa; hyvän lapsuuden lapset ja

huonon lapsuuden lapset. Muotokuvat tuovat selkeästi esille ne tarpeet, jotka ovat

lasten hyvin- tai pahoinvoinnin suhteen keskeisiä.

"Hyvän lapsuuden lapset menevät nukkumaan ajoissa, peseytyvät riittävän usein
ja saavat kotona päivittäin lämpimän aterian. He ovat joskus poikkeuksellisesti iltaisin
kotona ilman aikuista, mutta öitään he eivät joudu viettämään ilman aikuisen turvaa.
Lapset tuntevat itsensä harvoin väsyneiksi. He ovat mielestään mukavan näköisiä, ruu-
miilliset kivut ja säryt eivät heitä juuri vaivaa eivätkä he ole niistä huolestuneitakaan.
Jotkut näistä lapsista kärsivät unihäiriöistä ja vatsakivuista, mutta enemmistö nukkuu
hyvin eikä vatsaan satu. Lapset ajattelevat tekevänsä useimmat asiat hyvin ja oikein, he
luottavat tulevaisuuteen. He pitävät itsestään eivätkä tunne olevansa syyllisiä kamaliin
asioihin maailmassa. Joskus he tuntevat itsensä surullisiksi ja heitä itkettää, ja joskus he
pohtivat, voiko heille tapahtua jotain kamalaa. He tuntevat olevansa ihan yhtä hyviä kuin
muutkin lapset, mutta pienehkö osa heistä potee alemmuuden tunnetta. Lapsista on mu-
kavaa olla toisten lasten kanssa eivätkä he tunne itseään yksinäisiksi. He eivät kiusaa toi-
sia eikä heitä kiusata. He ovat varmoja siitä, että heistä välitetään ja heillä on paljon ys-
täviä. He kokevat koulunsa sujuvan hyvin, heillä on usein hauskaa eikä läksyjen tekemi-
nen ole vaikeaa. Poikkeuksellisesti jotkut lapsista kärsivät ilon puutteesta koulussa ja yli-
päätään elämässään ja joutuvat usein riitaan toisten kanssa. Osalle asioista päättäminen
on helppoa, mutta osaa heistä vaivaa päätösten tekemisen vaikeus itseään koskevissa
asioissa.



7

Huonon lapsuuden lapset nukkuvat aivan liian vähän, koska he menevät usein
nukkumaan vasta kello 23:n jälkeen ja kuitenkin heidän täytyy herätä aamulla varhain
kouluun. Nukuttu uni ei myöskään ole levollista ja virkistävää, koska he kärsivät unihäi-
riöistä: heidän on usein tai joka yö vaikea nukahtaa ja nukkua. He joutuvat usein iltaisin
selviytymään yksikseen, koska kotona ei ole aikuista huolehtimassa heistä. Jotkut näistä
lapsista eivät saa joka päivä kotona ruokaa ja puhtaudessakin on puutteita. Lapset eivät
ole tyytyväisiä ulkonäköönsä, vaan pitävät sitä viallisena tai jopa rumana. Ruokahalut-
tomuus, väsyneisyys ja päänsärky vaivaavat heitä usein tai päivittäin, ja he ovat huoles-
tuneita tuntemistaan ruumiillisista kivuista ja säryistä. Lapset murehtivat ja epäilevät,
mahtavatko asiat ylipäätään sujua hyvin heidän kohdallaan. Monet asiat vaivaavat hei-
dän mieltään usein tai lähes aina. He ovat epävarmoja, koska heidän on vaikea tai mah-
dotonta tehdä päätöksiä, ja epäilevät omaa hyvyyttään verrattuna toisiin lapsiin. He eivät
pidä itsestään tai jopa vihaavat itseään ja pelkäävät tulevaisuuden tuovan jotain kamalaa
tullessaan. Lapset kokevat, että koulussa on vain harvoin tai ei juuri koskaan hauskaa,
heidän on usein tai lähes aina pakotettava itsensä tekemään läksyt ja kokevat koulume-
nestyksensä heikentyneen. He pelkäävät liikkua kodin ulkopuolella, tuntevat itsensä
usein tai aina yksinäisiksi ja kärsivät ystävien puutteesta. Toiset lapset kiusaavat heitä ja
he joutuvat usein tai aina riitaan muiden kanssa. He epäilevät, mahtaako kukaan välittää
heistä."

3.1 Mitä on huoli?

Huolestuminen on subjektiivinen ilmiö; subjekti huolestuu, siis jokin juuri nyt huo-

lestuttaa häntä. Huolestuminen kytkee keskenään ristiriidassa olevat kognitiiviset ja

emotionaaliset elementit toisiinsa. Se, että ihminen huolestuu, ei vielä tarkoita, että

hän ryhtyisi toimiin huolen aiheiden vähentämiseksi. Tilanteessa saattaa olla sellai-

sia ristiriitaisia elementtejä, jotka hämärtävät kuvaa siitä, mistä tulkitaan olevan ky-

symys. Jos ihminen ei vielä tiedä, mikä olisi oikein, hän ei välttämättä tee mitään,

jottei tekisi väärin. Hän ei ole ihan vakuuttunut, vaan odottaa lisävakuutusta ja si-

säistä ja ulkoista velvoittavuutta, siis moraalista siunausta. Tähän liittyvät myös eh-

dot, jotka erilaisten vaihtoehtojen koettelussa tulevat näkyviin ja jotka määrittävät

keinojen valintaa. Huolestumisen ehdot ovat vaikeasti tutkittavia, jopa subjektille

itselleen osin piiloisia. Kun huolestuminen on eriytymätöntä, diffuusia, sillä ei ole

kohdetta. Tällöin sekään, mikä huolestumisen aiheuttaa, ei ole tietoisesti koetelta-

vissa eikä jäsennettävissä. Huolen erittelyssäkin on mukana kaikki kerrokset: huoli

lapsesta, perheen jäsenistä, omasta toiminnasta, palvelujärjestelmän toimivuudesta

ja laajemmista yhteiskunnallisista, taloudellisista ja kulttuurisista vaikutuksista kus-

sakin tapauksessa. (Heino 1997, 347-348.)

Huoli on subjektiivinen ennakointi siitä, "miten tässä on käymässä - myös minulle".

Lapsesta huolissaan oleva ammattilainen on tietenkin huolissaan siitä miten lapselle

käy, mutta myös siitä miten hänen omille mahdollisuuksilleen olla avuksi on käy-

mässä. Vaikka ulkoisesti katsoen lapsen huolenpidossa tms. olisi puutteita, työnte-
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kijän ennakointi voi olla toiveikas, jos hän kokee, että hänen tuki-kontrolli -

yhdistelmä menee lapsen ja perheen tueksi. Ulkoisesti aivan samanlainen tilanne

tuottaa erilaisen ennakoinnin, jos oma kontakti ei toimi. Asiaan vaikuttaa tietysti

sekin mitä muut tekevät. Jos tilanne on jonkun muun "hallinnassa", huoli on luulta-

vasti pienempi kuin silloin, kun ei tiedä onko kuviossa oikeastaan ketään, jonka tu-

ki-kontrolli -yhdistelmä vakauttaa lapsen tilannetta. Vaikka huoli on subjektiivinen,

se "kertoo" työntekijä-asiakas -kaksikkoa laajemmasta tilanteesta. Huoli tai huolet-

tomuus on intuitiivinen yhteenveto verkostotilanteesta. (Arnkil, Eriksson, Saikku

1998, 8.)

Voi olla, että työntekijän huoli lapsesta ja perheestä kasvaa, mutta kontakti ei ole

kovin vahva. Tekisi mieli puuttua asioihin tai ainakin ilmaista huoli ja löytää uusia

keinoja, miten tukea, mutta ei oikein tohdi ottaa huolta puheeksi tai tehdä muuta

aloitetta. Tuntuisi helpottavalta, jos voisi keskittyä tukemaan ja joku muu, jolle

kontrolli paremmin luontuisi ja kuuluisi, hoitaisi sen puolen. Tällaisen tuen ja kont-

rollin eriyttämiset ovat ymmärrettäviä. Kontaktin vaaliminen on tärkeää. Silti eriyt-

tämisyritykset tuottavat aivan erityisen verkostoitumisen muodon, jota lastensuoje-

lussa tavataan paljonkin: kontrollitehtäviä delegoidaan eteenpäin toivoen, että itse

voisi olla taka-alalla tai tukemassa. Arnkil ja Eriksson ovat nimittäneet tällaista de-

legointia "kontrollin Musta Pekka -peliksi". Kaikki lastensuojelun verkostoitumi-

nen ei ole kontrollikortin pelaamista seuraavaan käteen, mutta juuri lastensuojelus-

sa sitä tavataan erityisesti. Tämä on ilmeistä, kun ottaa huomioon, mitä ollaan te-

kemässä: huolta ja toivetta lapsen tuesta ja kontrollista. (Arnkil, Eriksson 1999, 74.)

3.2 Lapsen tarpeiden huomioiminen vanhemman sairastuessa

Eläminen ongelmien, surun ja pettymyksen kanssa vie voimia, eikä aikuinen aina

huomaa lapsen tarpeita. Lapsi voi joutua selviämään tilanteesta yksin, jolloin perhe-

elämän kriisit saattavat uhata lapsen hyvinvointia. Pienikin lapsi aistii herkästi, jos

vanhempien asiat eivät ole kohdallaan. Hän tietää monesti vanhempiensa asioista

enemmän, kuin mitä vanhemmat luulevat. Lapsi voi teeskennellä nukkuvaa tai

näyttää uppoutuneensa leikkiin ja kuulla asioita, joita ei ole tarkoitettu hänen kuul-

tavakseen. Aikuisten väliset asiat ovat lapselle liian suuri taakka. Hän miettii niitä

paljon, vaikka olisi kuullut aikuisten keskustelusta vain osan. Lapsen tiedot tapah-

tuneesta ovat hajanaisia ja siksi hän saattaa täyttää aukkopaikat mielikuvituksel-
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laan. Lapsi voi pelätä aiheettomiakin asioita. Lapsi saattaa herkistyä seuraamaan

vanhempiaan ja heidän vointiaan. Hän voi stressaantua kun näkee vanhempansa su-

run, huolen tai masennuksen. Hänestä voi tulla ylikiltti lapsi, joka ei halua aiheuttaa

perheelleen lisää harmia. Pienen lapsen ymmärrystä ei pidä väheksyä ja jättää ker-

tomatta hänelle tapahtumista. Mitä pienempi lapsi on, sitä luonnollisempana hän pi-

tää tapahtunutta. Lapsen kysymyksiin on aina vastattava. Lapselle on kerrottava re-

hellisesti ja hänen kehitystasoaan vastaavalla tavalla hänen elämäänsä vaikuttavista

muutoksista perheessä. Lapsen tulisi esim. saada tietää, kuinka vakavasti perheen-

jäsen on sairastunut. Lapsen tulee tietää perheen koettelemuksista ennen kuin hän

kuulee ne kodin ulkopuolelta. Lapselle on hyvä vakuuttaa, että vanhemmat tekevät

parhaansa selvitäkseen. Lapsen ei tarvitse murehtia ikävää asiaa. Hänen huolensa

kevenee, kun vanhemmat kertovat hänelle saamastaan avusta - vaikka sairauden

hoidosta lääkkeillä. Joskus vaikeat asiat sitovat perheenjäsenet entistä tiukemmin

toisiinsa. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2006.)

Niemelän (2006) mukaan pieni lapsi ei ymmärrä sairauden käsitettä, hän tuntee

vanhemman muuttuneen käyttäytymisen, sekä ympäristön ja aikataulujen muutok-

set. Oikea ymmärrys vanhemman tilanteesta, ymmärryksen mukainen toiminta, ikä-

tasoiset sosiaaliset suhteet - ystävät, kaverit, harrastukset, kiinnittyminen kouluun ja

perheen ulkopuoliset aikuiset suojaavat lasta, kun vanhempi sairastaa. Lapset Pu-

heeksi -menetelmässä (Solantaus 2006) tuetaan vanhemmuutta ja lasten kehitystä,

arvioidaan lasten ja perheen tarve muiden palveluiden suhteen, arvioidaan lasten-

suojelutoimenpiteiden ja/tai muiden sosiaalipalvelujen tarve ja saatetaan lapsi ja

perhe tarvittavien lisäpalvelujen äärelle. Menetelmässä tavataan toista vanhempaa

tai molempia vanhempia kaksi kertaa. Vanhemmalle tai vanhemmille esitellään

työtapa. Ensimmäisessä keskustelussa kartoitetaan lapsen elämäntilanne, toisessa

tapaamisessa annetaan eväitä vanhemmille lapsen kehityksen tukemiseksi.

Möller (2005, 64-68) toteaa, että lapsilähtöisyys ei merkitse vain työskentelyä lap-

sen kanssa. Se merkitsee näkökulman pitämistä lapsessa silloinkin, kun tehdään

työtä vanhempien kanssa sekä työskentelyn suunnittelemista ja rakentamista lapses-

ta käsin. Haasteena lapsen asiakkuudessa on taito nähdä ja kuvata asioita lapsen nä-

kökulmasta. Lastensuojelussamme on vahva perinne kuvata perheen tilannetta van-

hempien näkökulmasta ja heidän ongelmiensa kautta. Puhumme vanhempien päih-

de- ja mielenterveysongelmista silloin, kun voisimme enemmänkin kertoa siitä, mi-
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ten lapsi kokee elämisen perheessä,  jossa vanhemmilla on  päihde- tai  mielenter-

veysongelmia. Kertoessamme asioita aikuisten näkökulmasta häivytämme tahto-

mattamme lapsen kokemusmaailman. Kun ilmaisemme, että äiti tarvitsee lisää jak-

samista arjessa, tilanne on lapsen näkökulmasta se, että lapsi tarvitsee äitiä arjessa

enemmän kuin äiti jaksaa olla läsnä. Näkökulman kääntyminen lapsen kokemus-

maailmaan merkitsee muutosta myös seurannassa ja arvioinnissa. Merkittävää ei

ole seurata niinkään sitä, muuttavatko vanhemmat elämäntapaansa tai käyttäytymis-

tään, vaan merkityksellisempää on enemmänkin arvioida, näkyykö muutos lapsen

elämässä ja kokemuksissa.

4 HANKKEEN TULOKSET

4.1 Sosiaalityön toimintamalli lasten ja nuorten tarpeiden tunnistamiseen,

varhaiseen puuttumiseen ja puheeksiottamiseen

Sosiaalityön toimintamalli lasten ja nuorten tarpeiden tunnistamiseen, varhaiseen

puuttumiseen ja puheeksiottamiseen on kuvattu liitteessä 1. Siinä kuvataan lasten ja

nuorten tarpeiden tunnistamista, varhaista puuttumista ja puheeksiottamista aikui-

sen sairastuessa.  Malli on sovellettavissa myös tilanteeseen, jossa lapsi sairastuu ja

joutuu sairaalahoitoon. Toimijoina ovat aikuispotilas, perheen lapset ja nuoret sekä

hoitohenkilökunta ja sosiaalityöntekijät.

Toimintamallin rakentamisessa on haastateltu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

eri toimintayksikköjen osastonhoitajia sekä sosiaalitoimen toimintayksikön sosiaa-

lityöntekijöitä. Prosessin tavoitteena on hoitohenkilökunnan ja sosiaalityöntekijöi-

den huomion kiinnittäminen lasten ja nuorten tarpeiden tunnistamiseen aikuisen

sairastuessa. Toisena tavoitteena on lasten ja nuorten tarpeiden tunnistamisen ja

huomioon ottamisen prosessin kokonaisuuden sisäistäminen osaksi sosiaalityötä.

Prosessi alkaa, kun aikuinen sairastuu ja tulee osastolle hoitoon. Prosessi päättyy,

kun potilas kotiutuu.

Mallinnuksen tavoitteena on prosessin näkyväksi tekemisen avulla oppia tiedosta-

maan lasten ja nuorten tuen tarve. Mallinnuksessa kuvataan työprosessi siten, että

vanhemman sairaudesta kertominen lapsille on kuvattu omaksi työprosessiksi ja
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kunnan sosiaalitoimen kanssa tehtävä yhteistyö on jaettu palvelutarpeen arviointiin

ja lastensuojeluilmoituksen perusteella tehtäviin toimenpiteisiin.

4.1.1 Osastohoito

Hankkeen aikana ilmeni, että osastoilla on lasten ja nuorten tarpeiden tunnistami-

sessa erilaisia toimintakäytäntöjä, joihin vaikuttavat hoidettavien sairauksien luon-

ne ja hoitoajat. Osastot, joilla hoitoajat ovat suhteellisen lyhyitä, potilaan perheti-

lanteeseen ei kiinnitetä siinä määrin huomiota, kuin pidempien hoitojaksojen aika-

na. Lyhyen hoitojakson aikana keskitytään tutkimaan ja hoitamaan potilasta.  Osas-

toilla, joilla perhetilanne tarkistetaan systemaattisesti, aikuispotilailta tiedustellaan

alaikäisten lasten määrä, kartoitetaan tarve puuttua perhetilanteeseen ja tilanteen

mukaan selvitetään lasten tietämys vanhemman sairaudesta. Lasten ollessa hoidossa

otetaan huomioon hänen sisaruksensa ja vanhemmat. Osastot, joiden toiminta-

ajatuksena on potilaan perheen ja perhe-elämän kunnioittaminen ovat tuoneet esille,

että perheen asioihin ei puututa, mikäli potilas ei sitä halua. Näkemyksenä on, että

potilaat ovat aikuisia ihmisiä ja myös itse vastuullisia tuomaan asioitaan esille. Täl-

löin perhetilannetta ei välttämättä tarkisteta. Se, miten paljon lapset tietävät van-

hemman sairaudesta ja miten vanhempaa voi tukea sairaudestaan kertomisessa lap-

sille on aihealue, johon on hyvä jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota.  Il-

meni, että erityisesti kuntoutusohjaajien vastaanotoilla ko. aihealue tulee usein esil-

le. Perheiden kanssa työskentelyssä olevien esitteiden on todettu olevan näissä ti-

lanteissa hyvänä apuna. Vanhemmat eivät aina pysty heti ottamaan tietoa vastaan,

vaan voivat rauhassa tutustua esitteeseen heille sopivana ajankohtana.  Tärkeää on

myös tukea vanhempia kertomaan lapselle hänen omasta sairaudestaan huomioiden

lapsen ikä ja kehitystaso.

Hoitohenkilökunta on avainasemassa potilaan huolen tunnistamisessa, varhaisessa

puuttumisessa ja puheeksiotossa, koska he tapaavat osastolla kaikki potilaat. Osas-

tonhoitajien haastatteluissa tuli esille, että potilaan huoli ja ahdistus tunnistetaan ja

siihen puututaan tai jos työntekijällä herää huoli, tilanteeseen puututaan. Keinoina

puuttua tilanteeseen ovat keskustelut potilaan kanssa, verkostopalaverit, yhteyden-

otto potilaan kotikunnan sosiaalitoimeen, potilaan ohjaus sosiaalityöntekijän tai

muun erityistyöntekijän vastaanotolle. Esimerkiksi sisätautien osastolla on jo vuo-

sia käytäntönä ollut vanhemman sairastuessa ottaa puheeksi koko perheen tilanne
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hoitajan ja kuntoutusohjaajan toimesta (PERHEHOITOTYÖN - kehittämisprojekti,

päättyi vuonna 2006). Usein potilas itse ottaa puheeksi perhetilanteen. Ongelmalli-

sia tilanteita on aiheuttanut se, että vanhempi/potilas suojelee lastaan, eikä kerro

sairastavansa esim. syöpää. Näissä tilanteissa on edetty moniammatillisen tiimin

kanssa yhteistyössä, jotta on päästy ratkaisuun. Psykiatrisilla osastoilla ilmenee tiet-

tyjä tunnusmerkkejä, jolloin erityisesti perhetilanteeseen puututaan. Näitä ovat mm.

yksinhuoltajuus (kartoitetaan toisen vanhemman tilanne), päihdeongelma, perhevä-

kivalta ja itsemurhayritys. Psykiatriassa perhe tavataan automaattisesti ja sen perus-

teella arvioidaan lasten tilanne. Kun lasten tapaamiset on sovittu "lapset puheeksi"

(Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmät) mukaisesti, niitä jatketaan jälkipoliklinik-

kakäynteinä, vaikka asianomainen vanhempi olisikin jo päässyt kotiin. Tarkempaa

selvittelyä vaativat tapaukset ohjautuvat Huomio lapset poliklinikalle, jossa työme-

netelminä ovat Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmät  (Lapset puheeksi -

interventio, Beardsleen perheinterventio, Lapsiperheneuvonpito), lasten tilanteen

kartoitus  (vanhempien ja lasten haastattelut, kyselylomakkeet, perhetapaamiset,

kotikäynnit, verkostoneuvottelut/moniammatillinen yhteistyö). (Huomioi lapset -

poliklinikan esite.)

Lapsen kaltoinkohtelu voi olla fyysistä pahoinpitelyä, psyykkistä väkivaltaa, seksu-

aalista hyväksikäyttöä tai puutteellista hoitoa. Kaltoinkohtelussa (tai epäilyssä) ter-

veydenhuollosta ollaan välittömästi yhteydessä kunnan sosiaalitoimeen tai sosiaali-

päivystykseen ja he arvioivat tarpeen yhteydenottoon poliisiin esimerkiksi rikosil-

moitusasiassa. Päävastuu poliisin kanssa tehtävässä yhteistyössä on siis lastensuoje-

luviranomaisilla.

Hoitohenkilöstön kanssa on keskusteltu, minkälaisten asioiden johdosta he ohjaavat

potilaan sosiaalityöntekijän vastaanotolle. Selkeimmin sosiaaliturvaan ja toimeentu-

loon liittyvissä asioissa potilaat ohjautuvat sosiaalityöntekijän luo. Perhetilantee-

seen liittyvä huoli ei välttämättä aiheuta yhteydenottoa sosiaalityöntekijään. Mutta

erityisesti lastensuojeluhuoli ja siihen liittyvä mahdollinen yhteistyön tarve kunnan

sosiaalitoimen kanssa on peruste ohjata potilas sosiaalityöntekijän vastaanotolle.

Tilanteen ja tarpeen mukaan myös hoitohenkilökunta on yhteydessä kunnan sosiaa-

litoimeen. Jatkossa on hyvä keskustella, ovatko työnjaolliset kysymykset näiltä osin

selkeitä tai vaativatko ne tarkentamista työnjaon suhteen.



13

Jatkossa tulee jatkaa keskustelua toimintakäytännöstä, kun aikuinen sairastuu ja

joutuu sairaalahoitoon ja hänellä on päällimmäisenä huolena oma sairaus. Tuleeko

tällöin välttämättä huoli perheen tilanteesta esille, vaikka tarvetta lasten kannalta

olisi puuttua perhetilanteeseen? Lisäksi aikuinen saattaa ajatella, ettei perheen ti-

lanne liity hoitoon, eikä tuo tämän johdosta itse asioita esille. Kun lasten ja nuorten

tarpeiden tunnistaminen ja varhainen puuttuminen tiedostetaan merkittävänä ennal-

taehkäisevänä työnä, perhetilanteiden selvittämiseen ja tarvittavan tuen antamiseen

kiinnitetään huomiota entistä enemmän.

4.1.2 Terveyssosiaalityö

Potilaat ohjautuvat sosiaalityöntekijän vastaanotolle omasta toivomuksestaan tai jos

hoitohenkilökunta on tunnistanut huolen perheen tilanteesta ja konsultoi sosiaali-

työntekijää. Sosiaalityöntekijä tunnistaa myös huolen perheen tilanteesta tiimissä,

potilaan papereihin tutustuessaan tai potilaan ohjautuessa esim. sosiaaliturvaan ja

toimeentuloon liittyvän asian, sosiaalisen tilanteen selvittämisen,  palvelutarpeen

arvioinnin, työkyvyn tai kuntoutuksen tarpeen arvioinnin vuoksi sosiaalityöntekijän

vastaanotolle.  Kaikkia potilaita osastolla sosiaalityöntekijä ei välttämättä tapaa.

Salmen (2003) mukaan sosiaalityöntekijän työskentelyssä voidaan käyttää lähtö-

kohtana, että asiakas asettaa itse omat tavoitteensa sen sijaan, että joutuisi hyväk-

symään asiantuntijoiden määrittelemät tavoitteet. Keskusteluissa painopiste on ta-

voitteissa ja siinä miten asiakas voi ne saavuttaa. Voimavarakeskeisyyden periaat-

teena on, että tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista pul-

man ratkaisemisessa tai tavoitteiden saavuttamisessa. Menneisyyttä tarkastellaan

pikemminkin voimavarana. Asiakkaan verkostot ja läheiset nähdään voimavarana

ja pulmia voidaan ratkoa yhteistyössä heidän kanssaan. Ratkaisukeskeisen työtavan

on todettu edistävän asiakkaiden itseluottamusta, omatoimista ongelmanratkaisuky-

kyä ja optimismia tulevaisuuden suhteen enemmän kuin ongelmakeskeisen työs-

kentelyn.

Myös sosiaalityöntekijän työssä on tärkeää tunnistaa lasten ja nuorten tarpeet ja

puuttua tilanteisiin varhain. Työntekijän huolen herääminen tai potilaan itsensä esil-

le tuoma huoli on keino tunnistaa varhaista puuttumista edellyttämät perhetilanteet.

Eriksson ja Arnkilin (2005, 7) mukaan "omakohtainen huoli on tarkka "mittari", jo-
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ka ei kuitenkaan anna yksiselitteisiä "lukemia". Kun työntekijä kokee huolta lapses-

ta tai nuoresta, hän tekee sen työntekijänä." Keino puuttua huoleen ja perhetilantee-

seen on puheeksiottaminen.  Huolen ottaminen puheeksi  on olennainen  osa  kun-

nioittavaa varhaista puuttumista. Sosiaalityöntekijä keskustelee potilaan ja hänen

luvallaan lapsen toisen huoltajan kanssa, kartoittaa perhetilanteen, antaa psykososi-

aalista tukea, arvioi palvelutarpeen yhdessä potilaan kanssa, järjestää tarvittaessa

lastenhoitoapua esimerkiksi kotipalvelun tms. kautta, ottaa tarpeen mukaan yhteyttä

kotikunnan sosiaalitoimeen tai muihin tukea tarjoaviin organisaatioihin (kela, seu-

rakunta, MLL, perheasiainneuvottelukeskus, lasten- ja nuortenpsykiatria, pikkulap-

sipsykiatria, A-klinikka, työvoimatoimisto jne.).

Huolen puheeksiottaminen edellyttää kykyä ja valmiutta kohdata perheen hätä.

Erikssonin ja Arnkilin (2005, 7) mukaan keino ottaa huoli puheeksi on puheek-

sioton ennakointimenetelmä. Se soveltuu tilanteisiin, joissa työntekijä on epävarma

siitä, millä tavalla ottaa lasta tai nuorta koskeva huolensa puheeksi huoltajien kans-

sa. Menetelmä auttaa työntekijää puuttumaan lasta tai nuorta koskevaan huolitilan-

teeseen varhain ja tukihenkisesti niin, että vuoropuhelu voi jatkua. Keskeistä tässä

on omaan huoleen tarttuminen ja puheeksiottoa koskevien ennakointien tekeminen.

Omaan huoleen tarttuminen tarkoittaa sitä, että työntekijä ottaa puheeksi oman huo-

lensa sen sijaan, että puhuisi lapsen tai perheen ongelmista. Ottaessaan oman huo-

lensa puheeksi työntekijä pyytää huoltajien apua ja yhteistyötä huolensa vähentämi-

seksi. Se on eri asia kuin toisten määritteleminen ongelmaisiksi. Sävy on aivan toi-

nen - ja niin on myös vuoropuhelun jatkumisen näköalakin. Ennakointi on työnteki-

jällä keino pohtia toimintavaihtoehtoja ja niiden mahdollisia seuraamuksia.

Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmistä Beardsleen Perheinterventio -koulutuksen

suorittaminen mahdollistaa kyseisen menetelmän käytön työparin kanssa. Beards-

leen perheinterventio on prosessityöskentelyä perheen kanssa. Tavoitteena on aut-

taa vanhempia auttamaan omia lapsiaan. Menetelmän avulla avataan keskustelua

vanhemman sairaudesta tai muista ongelmista ja näin tuetaan perheenjäsenten välis-

tä vuorovaikutusta ja ongelmanratkaisua sekä vahvistetaan lasta suojaavia tekijöitä.

Työskentely tapahtuu 7-8 käynnin puitteissa riippuen lasten määrästä. (Solantaus

2007.)
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Läheisneuvonpitoa voidaan hyödyntää monilla sosiaalityön osa-alueilla, mutta se

on syntynyt ja sitä käytetään erityisesti lastensuojelussa. Läheisneuvonpito on

strukturoitu sosiaalityön työmenetelmä, jossa sosiaalityöntekijä sopii asiakkaan

kanssa hänen läheisverkostonsa ja tilanteeseen liittyvien viranomaisten koollekut-

sumisesta konkreettisen suunnitelman aikaansaamiseksi. Keskeistä läheisneuvonpi-

dossa on se, että asiakasperhe ja heille läheiset ihmiset kokoontuvat keskustelemaan

ja suunnittelemaan lapsen tai nuoren kasvun turvaamista omista tarpeistaan ja voi-

mavaroistaan käsin. (Sosweb-sosiaalityön työmenetelmät 2007.)

Sosiaalityöntekijän rooli perheen tukena yhteiskunnan palvelujärjestelmissä on

haasteellista. Yhteiskunnallisen kehityksen myötä elinolosuhteissa ja toimintaym-

päristössä tapahtuu jatkuvaa muutosta. Jo pelkästään perhe -käsitteen määrittelemi-

nen on tänä päivänä monimuotoista. Lasten tukemisen rinnalla tulisi kulkea van-

hemmuuden tukeminen. Vanhemman tulisi myös saada enemmän ääntänsä kuulu-

viin oman asiansa asiantuntijana. Perheiden kanssa työskentely vaatii aikaa hengäh-

tää ja ajatella; kuunnella ja pysähtyä miettimään, mitä perheen kanssa oikeasti pitää

tehdä. Se on moniammatillista yhteistyötä.

4.1.3 Yhteistyö

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä erityisesti lapsille ja nuorille ja heidän per-

heilleen palveluja tarjoaa lääketieteellisistä toimintayksiköistä lasten ja nuorisopsy-

kiatrian toimintayksikkö, lastentautien sekä naistentautien ja synnytyksien tulosyk-

siköt. Lasten- ja nuorisopsykiatrian toimintayksikköön kuuluvat poliklinikat lapsil-

le, varhaisnuorille ja nuorille. Lisäksi yksikössä toimivat lasten- ja nuorisopsykiat-

rian osastot sekä nuorisopsykiatrian tukiasunto. Uusina toimintamuotoina ovat

aloittaneet lasten- ja nuorten psykoterapiapoliklinikka sekä neuropsykiatrinen poli-

klinikka. Lisäksi toimintayksikköön kuuluvat pikkulapsipsykiatrian perhepäivä-

osasto sekä Huomio lapset - poliklinikka. Lastentautien tulosyksikössä toimivat las-

tentautien poliklinikka ja tutkimusosasto, vastasyntyneiden teho-osasto, infektio-

osasto, allergisten lasten päiväsairaalaosasto, lastenneurologian päiväsairaalaosasto

ja nuorten pysäkki, jossa lasten diabeteksen ja muiden umpieritysrauhasten sairauk-

sien diagnostiikkaa, ohjaus ja hoidon seuranta pääosin tapahtuu. Naistentautien ja

synnytyksien tulosyksikössä toimivat äitiyspoliklinikka, prenataaliosasto, synny-
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tysvastaanotto, synnytysosasto ja synnyttäneiden vuodeosasto. Kullakin yksiköllä

on nimetty sosiaalityöntekijä.

 Sosiaalityöntekijöiden yhteistyön määrä terveyskeskusten, mielenterveyskeskusten

ja psykiatristen poliklinikoiden sosiaalityöntekijöiden kanssa vaihtelee riippuen,

millä toiminta-alueella sosiaalityöntekijä keskussairaalassa työskentelee. Yhtenä

perusterveydenhuollon kanssa tehtävän yhteistyön esteenä nähtiin olevan, ettei kai-

kissa terveyskeskuksissa ole sosiaalityöntekijää. Tieto toistemme työkäytännöistä ja

työnjaosta helpottavat yhteistyötä.

 Raportissa "Terveyssosiaalityön asema Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla" kehittämis-

suunnittelija Tuohimäki (2005) on kartoittanut työkäytäntöjä tarkemmin. Sosiaali-

työn erikoisalalehden nähtiin toimivan hyvänä yhteistyön välineenä. Hoidon kan-

nalta tarpeelliset tiedot kirjataan sosiaalityön erikoisalalehdelle ja potilaan luvalla

kopio lehdestä lähetetään yhteistyötaholle. Sosiaalityön dokumentointia koskeva

ohjeistus on päivitetty SOSVISIO -hankkeen yhteisessä osuudessa.

Yhteistyötä kunnan sosiaalitoimen kanssa tehdään suhteellisen paljon. Yhteistyön

muotoja ovat yhteiset neuvottelut, konsultoinnit, kunnan sosiaalitoimen kirjalliset

lausunto- ja tutkimuspyynnöt sekä lastensuojeluilmoitukset kunnan sosiaalitoimeen.

Lapsiin ja nuoriin liittyvän huolen työskentelyssä kunnan sosiaalitoimen kanssa

erotetaan palvelutarpeen arviointi ja lastensuojeluilmoituksen perusteella tehtävät

toimenpiteet.

Terveydenhuollossa perheen palvelutarve arvioidaan yhdessä perheen kanssa ja

tarvittaessa sosiaalityöntekijä kartoittaa kunnan palvelutarjontaa ja arvioi perheelle

soveltuvia vaihtoehtoja. Kun sosiaalityöntekijä on yhteydessä kunnan sosiaalityön-

tekijään, perheestä keskusteltaessa ei käytetä tunnistetieoja perheen niin halutessa

eikä konsultointia tällöin kirjata kunnassa. Yhteydenoton perusteella kunnan lasten-

suojelun sosiaalityöntekijä ei kirjaa välttämättä perhettä lastensuojelun asiakkaaksi.

Toimintatapa varmistetaan ennen puhelun päättymistä.

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen siirtää vastuun kunnalle ja velvoittaa kuntaa

arvioimaan perheen tilanteen. Lastensuojeluilmoitusten suhteen kunnilla on oma

toimintatapansa. Tämä aiheuttaa ajoittain terveyssosiaalityössä epävarmuutta siitä,
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kuinka pian ehditään perheen tilanteeseen puuttua. Joissain tilanteissa on hyvä heti

sopia perheelle kotikäyntiaika tai varata aika sosiaalitoimistoon. Ilmoituksen saatu-

aan sosiaalitoimistossa työskentelevät lastensuojelun viranomaiset selvittävät tilan-

netta perheen kanssa, minkä jälkeen päätetään tarvittavista tukitoimista. Kunnassa

tukitoimia ovat esimerkiksi neuvottelut sosiaalitoimistossa, lapsen ja perheen tut-

kimus ja hoito kasvatus- ja perheneuvonnan toimipaikassa, kotipalvelun tai perhe-

työntekijän apu, päivähoitopaikan järjestäminen, tukihenkilö, tukiperhe, perhekun-

toutusjakso, yksilöterapiat, taloudellinen tuki lapsen/nuoren harrastuksiin, toimeen-

tulotuki, kunnollisen asunnon hankkiminen, loma sosiaalisin perustein tms.  Ilmoi-

tus ei siis automaattisesti johda esimerkiksi lapsen huostaanottoon. Huostaanotto ja

mahdollinen sijoitus on aina viimesijainen ratkaisu, mikäli muut toimenpiteet osoit-

tautuvat tehottomiksi.

4.1.4 Lastensuojelun asiakkuus

Selkeät yhteistyökäytännöt ovat tärkeitä perheiden asioita hoidettaessa. Neuvotte-

luissa perheen tilanteesta kunnan sosiaalitoimen kanssa on hyvä varmistaa, että

keskustellaan asiasta samassa merkityksessä; onko kyseessä palvelutarpeen arvioin-

ti tai lastensuojeluilmoituksen tekeminen. Tilanteet ovat usein vaikeita ja yhteinen

ymmärrys työkäytännöistä edesauttaa saumattoman palveluketjun toteutumista. Yh-

teistyötä tehdään tarvittaessa myös A-klinikan, perheasiain neuvottelukeskuksen,

perheneuvolan yms. kanssa.

Kuntien sosiaalitoimen lastensuojelun ensisijaisena tarkoituksena on vaikuttaa las-

ten kasvuoloihin ja tukea lasten huoltajia heidän kasvatustehtävässään. Lastensuoje-

luyksikkö tarjoaa tarvittaessa neuvotteluapua, taloudellista tukea, tukea virkistys-

toimintaan, kotipalvelua, perhetyötä, päivähoitoa, tukihenkilöä, tukiperhettä, tutki-

musta ja hoitoa kasvatus- ja perheneuvonnan toimipaikassa, perhekuntoutusjaksoa,

yksilöterapiaa tai tilapäistä sijoitusta. Huomiota on julkisuudessa saanut erityisesti

kuntien lapsiperheille tarjoama kotipalvelu. Erityisesti on kritisoitu sitä, että koti-

palvelua on joissain kunnissa tarjottu lastensuojelun perhetyön kautta eli perheiden

tulisi kirjautua lastensuojelun asiakkaiksi. Lapsiperheiden tilapäinen apu ja lasten-

hoidon järjestelyt eivät vaadi lastensuojelun asiakkuutta ja toivottavaa olisikin, että

kunnat varaisivat erilliset määrärahat tähän lapsiperheille ensiarvoisen tärkeään tu-

kimuotoon.



18

Mm. sekä Juhila että Heino ovat pohtineet lastensuojelun asiakkuutta ja sen merki-

tystä asiakkaille sekä työntekijöille. Lait tuottavat yleisen kehikon, jonka luonneh-

dinnat sellaisista ongelmatilanteista, jotka saattavat edellyttää asiakkuuden alkamis-

ta, siirtyvät esimerkiksi lastensuojelu- ja päihdetyön käytäntöihin. Yleinen kehikko

ei kuitenkaan suoraan ohjeista sitä, milloin asiakkuus alkaa, vaan työntekijät neu-

vottelevat siitä keskenään ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Neuvottelussa ti-

lanne rakennetaan puuttumista tai apua edellyttäväksi tai päädytään siihen, etteivät

asiakkuuden ehdot täyty. Neuvottelu ei ole suoraviivaista, vaan lastensuojelutapa-

usten asiakkuuden alkamisen prosessia luonnehtii pikemminkin hämäryys. Asiak-

kuuden ja ei-asiakkuuden rajalla voidaan viipyä pitkäänkin, myös tilanteet samojen

asiakkaiden kohdalla voivat muuttua asiakkuuden ja ei-asiakkuuden välillä useam-

paan kertaan. (Juhila 2006, 219.)

Heino (1997, 16, 23) on tarkastellut lastensuojelun asiakkuutta ja toteaa, että lasten-

suojelun asiakkuusmäärityksen hämäryyden kysymys on kiinnostava monelta kan-

nalta, vähintään ammatillisessa ja hallinnollisessa mielessä. Sosiaalityön toiminta-

käytäntöjen tutkiminen purkamalla auki lastensuojelun asiakkuuden määrittymisen

prosessia  on  hyvin  vähäisesti  tutkittu  alue.  Hallinnollisesti  kysymys  on  asiakkaan

oikeusturvasta: jos asiasta tehdään päätös, siitä seuraa erilaisia oikeuksia ja velvol-

lisuuksia sekä asiakkaalle että kunnalle. Sillä, mitä käsitteitä vakiintuneesti käyte-

tään, on monia merkityksiä. Vallitsevat kielelliset käytännöt saattavat määritellä

ihmisen aseman yhteiskunnassa ja asiakkuudessa. Lastensuojelun asiakkuudesta voi

tulla eri auttajatahojen työntekijöiden taikka sosiaalityöntekijän mielessä ihmisen

ominaisuus, ja tämä alkaa suunnata heidän toimintaansa. Asiakkaan kannalta määri-

tys on myös merkityksellinen: se oikeuttaa hänet tiettyihin etuihin tai se voi kapeut-

taa hänen toimintamahdollisuuksiaan ja sulkea joitain vaihtoehtoja pois.

Lastensuojelun asiakkuuden määritys liittyy myös kunnallisten palvelujen saata-

vuuteen ja niiden toimintakäytäntöihin, ja palvelujen kautta paikkakunnan taloudel-

liseen ja poliittishallinnolliseen tilanteeseen. Määritykseen sisältyy siis myös poliit-

tinen ja hallinnollinen arvio. Lastensuojelun asiakkuudessa yhdistyvät yhtäältä so-

siaalityöntekijän ammatillinen arvio, jossa punnitaan olemassa olevia säädöksiä

suhteessa vaarassa olevan lapsen tunnistamiseen ja tilannetekijöiden erittelyyn, ja

toisaalta sosiaalityöntekijän tulkinta siitä, kenelle asia työnjaollisesti kuuluu: mikä

taho vastaa perheen tai lapsen tukemisesta siinä tilanteessa. Sosiaalityöntekijä pei-
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laa arviotaan käytettävissä oleviin muihin avohuollon palveluihin. Kokemus, jonka

hän yksittäisten tapausten kautta saa muiden yksiköiden toimivuudesta, luo tietope-

rustaa ns. rakenteellisten, palvelujen kehittämisen ja ennaltaehkäisevän työn strate-

gioille. Ja päinvastoin, muut yksiköt luovat samojen kautta toimintastrategiansa

pohjaa suhteessa sosiaalitoimeen. Tapauskohtaisen määrittelyn tuloksena voi löytyä

toimintamuoto ja riittävästi resursseja sosiaalitoimiston ulkopuolelta siten, että las-

tensuojelun asiakkuusmääritystä ei välttämättä tarvita. Tällöin yhtäältä lapsen ja

perheen sosiaalisissa verkostoissa käydyt keskustelut ja toisaalta ammattilaisten vä-

liset neuvottelut voivat tuottaa ratkaisuja, joissa konkretisoituu ehkäisevä lastensuo-

jelutyö. Se kytkeytyy voimavarojen kartoittamiseen, arvioimiseen ja niiden valikoi-

tuun aktivoimiseen. Siis kysymys on yhteistyöstä ja kysymys on subjekteista, joita

tietyt tapaukset kytkevät yhteen. Parhaimmillaan lapselle järjestyy apu, jota hän eri-

tyisesti tarvitsee. (Heino 1997, 359, 373.)

Perheen tukeminen ja auttaminen edellyttää valmiuksia palvelujärjestelmiltä. Sal-

men, Bardyn ja Saulin (2004, 36-38) mukaan tuskin vallitsee erimielisyyttä siitä,

etteikö vanhemmilla olisi ensisijainen vastuu lapsistaan ja heidän kasvattamises-

taan. Tuskin kukaan myöskään olettaa, että pelkällä rahalla voidaan ratkaista, miten

hyvin lapset voivat. Vastuu lasten hyvinvoinnista on vanhemmilla, mutta se on

myös yhteiskunnalla. Jos halutaan korostaa vanhempien ensisijaista vastuuta, on

esitettävä myös seuraavia kysymyksiä: Ensinnäkin minkälaiset edellytykset yhteis-

kunta kokonaisuutena on luonut vanhemmille hoitaa tehtäväänsä? Missä määrin on

mahdollista olla hyvä vanhempi? Toiseksi miten yhteiskunta on kantanut vastuunsa

siitä osasta lasten jokapäiväistä elämää, jonka he viettävät julkisten palvelujen pii-

rissä eli päivähoidossa ja koulussa? Minkälaisia ovat yhteiskunnan lapsille järjes-

tämät toimintaympäristöt? Etsiessään näihin kysymyksiin vastausta, Salmi, Bardy

ja Sauli toteavat, että tullaan väistämättä niille alueille, joita muovataan poliittisessa

päätöksenteossa ja joissa on kysymys nimenomaan rahasta. Tullaan myös kysy-

mykseen työelämän vastuusta vanhemmuuden mahdollisuuksista. Puheella van-

hempien vastuusta ei päästä siitä, että yhtä lailla on kyse politiikan suunnanvetäjien

ja päätöksentekijöiden vastuusta.
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4.1.5 Tietojen luovutus

Milloin terveydenhuollon viranomainen voi luovuttaa potilastietoja?

Potilas- ja asiakastietojen luovuttamista määritellään mm. lastensuojelulaissa, poti-

laan asemaa ja oikeuksia sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia kos-

kevissa laeissa. Potilaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain 13 §:n mukaan potilas-

asiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja saa antaa sivulliselle

potilaan kirjallisella suostumuksella tai jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon

saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty. Sivullisella tarkoitetaan tässä

laissa muita kuin asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta poti-

laan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä. Sosiaalihuollon

asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevissa laissa on kaksi kohtaa, joissa säädetään

sosiaalihuollon viranomaisen oikeudesta saada virka-apua ja salassa pidettäviä tie-

toja. Lisäksi lastensuojelulain 40 §:ssä määritellään lastensuojelutarpeen ilmoitus-

velvollisuudesta (liite 2). Lastensuojeluilmoitusta tehtäessä salassapito väistyy, mi-

käli lastensuojeluilmoituksen (Lastensuojelulain 40 §) kriteerit täyttyvät.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 22 §:n mukaan sosi-

aalihuollon viranomaisella on oikeus saada laissa säädettyjen tehtäviensä suoritta-

miseksi tarpeellista virka-apua muilta viranomaisilta. Virka-avun antajan tulee sa-

lassapitovelvollisuuden estämättä ilmaista sosiaalihuollon viranomaiselle virka-

aputehtävän edellyttämät tiedot.

Sosiaalihuollon asiakaslain 20 §:n mukaan valtion ja kunnan viranomainen sekä

muu julkisoikeudellinen yhteisö, kansaneläkelaitos, eläketurvakeskus, eläkesäätiö

ja muu eläkelaitos, vakuutuslaitos, koulutuksen järjestäjä, sosiaalipalvelujen tuotta-

ja, terveyden ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittava yhteisö tai toimintayksik-

kö sekä terveydenhuollon ammattihenkilö ovat velvollisia antamaan sosiaali-

huollon viranomaiselle sen pyynnöstä maksutta ja salassapitosäännösten es-

tämättä hallussaan olevat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen olennaisesti vai-

kuttavat tiedot ja selvitykset, jotka viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän

vuoksi ovat välttämättömiä asiakkaan sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi,

sosiaalihuollon järjestämiseksi ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttami-

seksi sekä viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamista varten.
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Tietojen luovutusta pyytävän on esitettävä perusteet ja oikeutensa tietojen saami-

seen sekä yksilöitävä ne potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot, joita luovutuspyyntö

koskee. Tietojen luovutusta pyydetään pääsääntöisesti kirjallisesti. Tietojen luovut-

taja vastaa luovutuksen laillisuudesta ja riittävästä tietosuojasta. Sosiaali- ja  ter-

veysministeriön potilasasiakirjoja koskevan asetuksen (99/2001) 21 §:n mu-

kaan potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta tulee tehdä poti-

lasasiakirjoihin merkintä. (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

2006,10-11.)

4.2 Lastensuojeluilmoituskäytäntö Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Hankkeen työtiimissä nousi esille tarve sairaanhoitopiirin alueella toimivasta yhte-

näisestä lastensuojeluilmoituslomakkeesta. Joissain kunnissa lastensuojeluilmoitus-

lomake toimii välineenä, jota läpikäymällä työskentely lastensuojelutilanteessa

aloitetaan perheen kanssa. Hankkeessa päivitettiin lastensuojeluilmoitus ja toimin-

taohje (liite 2). Lomake annettiin tiedoksi myös sairaanhoitopiirin alueen kuntien

sosiaalitoimille ja terveyskeskuksille sekä Vaasan ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoi-

topiireille, joiden on mahdollista ottaa lomake käyttöönsä. Vaasan sairaanhoitopii-

rissä lomake on käännetty ruotsinkieliseksi.

Lastensuojeluilmoitus tulee tehdä ilmeisestä lastensuojelutarpeessa olevasta lapses-

ta tai nuoresta. Lastensuojelulain 40 §:n mukaan velvollisuus koskee kaikkia sosi-

aali- ja terveydenhuollon palveluksessa olevia, jotka tehtäviä hoitaessaan ovat saa-

neet tietää asiasta. Lastensuojelulain 7 § 3 momentin mukaan on otettava huomioon

lasten hoidon ja tuen tarve, kun aikuiselle annetaan sosiaali- ja terveydenhuollon,

kuten päihdehuolto- ja mielenterveyspalveluja. Lapsen tai nuoren kasvuoloja, ter-

veyttä ja kehitystä vaarantavia tilanteita ovat esimerkiksi lapsen hoidon, valvonnan

ja kasvatuksen laiminlyönti, lapseen kohdistuva ruumiillinen tai henkinen väkival-

ta, lapseen kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsi on päihtynyt tai käyttää

päihteitä, lapsen/nuoren itsemurhayritys, lapsi käyttäytyy väkivaltaisesti tai on jää-

nyt kiinni muusta kuin vähäisestä rikoksesta, lapsen perheessä on fyysistä väkival-

taa, lapsen vanhempi käyttäytyy itsetuhoisesti tai lapsi on vailla huoltoa vanhem-

man päihteiden käytön, äkillisen sairastumisen, tapaturman tai kuoleman vuoksi.

Lastensuojeluilmoitus tehdään kirjallisena.
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5 TOTEUTTAMISEN ARVIOINTI

Hankkeen aikana haastateltiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sosiaalitoimen

toimintayksikön sosiaalityöntekijöitä sekä osastonhoitajia eri toiminta-alueilta.

Kaikki suostuivat haastatteluun ja olivat paneutuneet etukäteen lähettyihin kysy-

myksiin. Haastattelujen kautta saatiin olennaista tietoa hankkeen etenemisen kan-

nalta ja pystyttiin tekemään jossain määrin laajempia johtopäätöksiä.

Työtiimin kokoaminen vei odotettua enemmän aikaa. Kiire, päällekkäiset hankkeet,

arkityö kunnissa vaikuttivat työntekijöiden halukkuuteen sitoutua hankkeeseen.

Työtiimi oli osallistuva ja keskusteleva. Taito käyttää työtiimiä enemmän ohjaavas-

sa tarkoituksessa on haasteellista ja vaatii perehtymistä.

Yhteistyö perusterveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden kanssa jäi odotettua vähäi-

semmäksi. SOSVISIO -hankkeen puitteissa järjestetyissä neuvotteluissa ja työko-

kouksissa olisi toivottu heidän runsaampaa osanottoa. Keskussairaalan sosiaalityön-

tekijät toivoivat enemmän yhteisiä koulutuksia ja tapaamisia perusterveydenhuollon

sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Hankkeen painopiste on lasten ja nuorten tarpeiden tunnistamisessa, varhaisessa

puuttumisessa ja puheeksiottamisessa aikuisen sairastuessa. Näkökulma lasten ja

nuorten tarpeiden huomioimisessa lapsen sairastuessa on myös esillä koko hank-

keen ajan ja esitetty sosiaalityön toimintamalli soveltuu myös niihin tilanteisiin.

Hankesuunnitelmassa kohderyhmänä esitetty päihde- ja huumeasiakkaiden perheet

jäivät hankkeessa vähemmälle huomiolle. Toimintakäytännöt perhetilanteen tarkis-

tamisen suhteen aikuisosastoilla vaihtelivat ja tämä aiheutti tarvetta tarkastella ti-

lannetta potilaan ja hänen perheensä kannalta yleisesti.

Mallinnusta käytettiin työkaluna luotaessa sosiaalityön toimintamalli lasten ja nuor-

ten tarpeiden tunnistamiseen, varhaiseen puuttumiseen ja puheeksiottamiseen aikui-

sen sairastuessa. Malli on sovellettavissa myös tilanteeseen, jossa lapsi sairastuu ja

joutuu sairaalahoitoon. Stakesin kehittämään huolen puheeksioton ennakointilo-

makkeeseen tutustuttiin työkokouksessa järjestetyn Huolen puheeksioton- koulu-
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tuksen yhteydessä. Riskiperheiden tunnistamisesta on käyty keskusteluja eri yhteis-

työtahojen kanssa ja nähty tärkeänä lasten ja nuorten tarpeiden tunnistaminen. Kes-

kusteluissa on useasti todettu, että asian esillä olon ja sitä kautta paremman tiedos-

tamisen kautta perhetilanteet tulevat entistä paremmin tarkistettua ja niihin pysty-

tään yhä varhaisemmin puuttumaan. Lastensuojeluilmoituslomake ja toimintaohje

päivitettiin yhteistyökäytäntöjen tukemiseksi terveyskeskusten, kuntien sosiaali-

työntekijöiden ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa ja mahdollistettiin se yh-

teistyötahojen käyttöön.

6 HANKKEEN TOIMINTOJEN JATKAMINEN JA KEHITTÄMISEHDO-

TUKSET

Perheiden huomioiminen lapsen tai aikuisen sairaalahoidon aikana on tiedostettu

merkittäväksi tekijäksi potilaan tervehtymisen ja perhetilanteeseen liittyvien on-

gelmien ennaltaehkäisyn kannalta. Vanhempien kuulemisen ohella myös lasten ja

nuorten huomioiminen on tärkeää. Aina ei kuitenkaan ole mahdollisuutta keskustel-

la suoraan lapsen tai nuoren kanssa. Möllerin (2005) mukaan lapsilähtöisyys mer-

kitsee näkökulman pitämistä lapsessa silloinkin, kun tehdään työtä vanhempien

kanssa sekä työskentelyn suunnittelemista ja rakentamista lapsesta käsin.  Tämä

koskee sekä psykiatrista, että hoitoa somaattista hoitoa. Vanhemman tukeminen

kertomaan lapsilleen sairaudestaan tullee jatkossa mieltää perhekeskeisen työsken-

telyn osa-alueeksi. Niemelän (2006) mukaan pienikin lapsi aistii herkästi vanhem-

man muuttuneen käyttäytymisen sekä ympäristön ja aikataulujen muutokset. Oikea

ymmärrys vanhemman tilanteesta suojaa lasta, kun vanhempi sairastaa.

Perhekeskeinen työ perustuu lapsen kehityksen tasoon, perheiden toimintaan sekä

erilaisiin mahdollisuuksiin auttaa ja tukea perhettä. Perhekeskeisen työn ajatuksena

on, ettei lasta voi riittävästi auttaa tuntematta hänen kasvuympäristönsä, kotinsa,

laatua ja toimintaperiaatteita. Suunnitelmia laadittaessa ja toteutettaessa tarvitaan

vanhempien asiantuntijuutta. (Määttä 2001, 97.)

Pohjolan (2005, 45) mukaan perheitä koskeva puhe on pitkälti ammattilaispuhetta,

ja niinpä siihen kaivataan autenttista "perheen omaa ääntä". Perheitä ei enää haluta

nähdä tukitoimien ja palvelujen kohteina, vaan tasavertaisina yhteistyökumppanei-
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na ammatti-ihmisten rinnalla. Ajattelutapa asettaa vaatimuksia niin perheille kuin

ammattilaisillekin. Sanotaan, että ammattilaisten tulisi nähdä vanhemmat vastuulli-

sina toimijoina, jotka ovat oman elämänsä ja perheensä asiantuntijoita ja joiden

perheessä on omat ongelmansa, mutta myös vahvuutensa.

Kekkosen (2004, 22) mukaan palveluja on viime vuosina kritisoitu siitä, että ne ei-

vät vastaa vanhempien tarpeeseen jakaa kokemuksiaan. Vanhemmat eivät koe saa-

vansa tukea vanhemmuuden emotionaalisiin ja psykologisiin kysymyksiin tai vuo-

rovaikutusongelmiin. Vanhemmuuden kokemuksellinen ja emotionaalinen ulottu-

vuus ei tule palveluissa kuulluksi ja jaetuksi. Ammatillisena tehtävänä vanhempien

uudenlainen kohtaaminen on monitahoinen haaste. Yhtäältä työntekijät tarvinnevat

uusinta tietoa lapsi-vanhempi-vuorovaikutuksen tekijöistä ja kiintymyssuhteen psy-

kososiaalisista perusteista. Toisaalta tarvitaan ymmärryksen lisäämistä modernin

vanhemmuuden yhteiskunnallisista reunaehdoista.

Hankkeen aikana esille tulleet koulutustarpeet liittyivät mm. huolen puheeksiottoon

eli miten ottaa huoli esille vanhempaa kunnioittaen ja tukea tarjoten sekä miten tu-

kea vanhempaa kertomaan lapsille sairaudestaan. Tietoa ja koulutusta toivottiin

myös uuden lastensuojelulain myötä mahdollisesti muuttuvista työkäytännöistä ja

palvelutarjonnasta. Työtiimissä tehdyssä koulutustarvekartoituksessa toivottiin eri-

tyisesti lastensuojelun alkuarviointiin liittyvää koulutusta. Sosiaalityöntekijän työs-

sä uudet käytännöt vaativat jatkuvaa kouluttautumista ja tiedon tarkistamista. Myös

omasta jaksamisestaan tulee huolehtia; työnohjaus ja muu tuki on ensiarvoisen tär-

keää.

Hanke esittelee perhekeskeistä työskentelymallia. Näkökulma on asiakaslähtöinen

sosiaalityön näkökulma ja kohdentuu erityisesti lapsiin ja nuoriin. Mallinnuksessa

luotua sosiaalityön toimintamallia lasten ja nuorten tarpeiden tunnistamisesta, var-

haisesta puuttumisesta ja puheeksiottamisesta on tarkoitus käyttää uusien työnteki-

jöiden ja opiskelijoiden perehdyttämisessä. Hankkeessa päivitetty lastensuojeluil-

moituslomake ja toimintaohje on mahdollista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

lisäksi ottaa käyttöön sairaanhoitopiirin alueen kuntien sosiaalitoimessa sekä mm.

sivistystoimessa, terveyskeskuksissa sekä SOSVISIO -hankkeeseen kuuluvissa

Keski-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä.
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Hoitohenkilökunnan kanssa on keskusteltu, minkälaisten asioiden johdosta he oh-

jaavat potilaan sosiaalityöntekijän vastaanotolle. Perhetilanteeseen liittyvä huoli ei

välttämättä aiheuta yhteydenottoa sosiaalityöntekijään. Erityisesti lastensuojelu-

huoli ja siihen liittyvä yhteistyö kunnan sosiaalitoimen kanssa on peruste ohjata po-

tilas sosiaalityöntekijän vastaanotolle. Jatkossa on hyvä jatkaa keskustelua ja miet-

tiä, onko työnjako tältä osin selkeää tai vaatiiko se tarkentamista.

Lasten ja nuorten tarpeiden tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja puheeksiotta-

minen on haastavaa ja toteutuessaan merkittävää ennaltaehkäisevää työtä perheiden

parissa.  Asian esillä olo, koulutus ja keskustelut lisäävät tietoisuutta lasten ja nuor-

ten tarpeiden tunnistamisen merkityksestä ja tätä kautta lapsia ja nuoria ja heidän

perheitään pystytään tukemaan ja auttamaan yhä varhaisemmin ja entistä parem-

min.
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Liite 1

Sosiaalityön toimintamalli lasten ja nuorten tarpeiden tunnistami-

seen, varhaiseen puuttumiseen ja puheeksiottamiseen

Toimijat: Aikuispotilas, perheen lapset ja nuoret, hoitohenkilökunta ja sosiaali-

työntekijät.

Prosessin tavoite: Hoitohenkilökunnan ja sosiaalityöntekijöiden huomion kiinnit-

täminen lasten ja nuorten tarpeiden tunnistamiseen aikuisen sairastuessa. Lasten ja

nuorten tarpeiden tunnistamisen ja huomioon ottamisen prosessin kokonaisuuden

sisäistäminen osaksi sosiaalityötä.

Prosessin alku: Aikuinen sairastuu ja tulee osastolle hoitoon

Prosessin loppu: Potilas kotiutuu.

Mallinnuksen tavoite: Prosessin näkyväksi tekemisen avulla oppia tiedostamaan

lasten ja/tai nuorten tuen tarve.

Kuvataan: Uusi työprosessi





,

Hoitohenkilökunnan haastattelu

Hoitohenkilökunta kartoittaa tulohaastattelun yhteydessä perhetilannetta ja havaintojensa
perusteella (jos potilaalla ja/tai hoitohenkilökunnalla herää ahdistus ja huoli) keskustelevat asiasta potilaan kans-
sa. Tarvittaessa otetaan yhteyttä sosiaalityöntekijään.

Sosiaalitvöntekijän interventio

Sosiaalityöntekijä
1. Keskustelee potilaan ja hänen luvallaan lapsen toisen huoltajan kanssa
2. Perhetilanteen kartoitus
3. Psykososiaalisen tuen tarjoaminen
4. Palvelutarpeen arviointi yhdessä potilaan kanssa
5. Tarvittaessa tilataan lastenhoitoapua esim. kotipalvelun kautta tms.
6. Tarpeen mukaan yhteys kotikunnan sosiaalitoimeen (palvelutarpeen arviointi, lastensuojeluilmoitus)
7.    Tarpeen mukaan yhteys myös muihin tukea tarjoaviin organisaatioihin (kela, seurakunta, MLL,
       perheasiainneuvottelukeskus, lasten- ja nuortenpsykiatria, pikkulapsipsykiatria, A-klinikka,
       työvoimatoimisto jne.)

Lastensuojelu

       Palvelutarpeen arviointi
1. Kunnan palvelutarjonnan kartoitus, konsultointi ilman nimiä, ei kirjata kunnassa.
2. Perheen palvelutarve arvioidaan yhdessä perheen kanssa ja konsultoidaan potilaan kotikunnan lasten-

suojelutyöntekijää palvelutarpeen toteuttamiseksi. Perhettä ei välttämättä kirjata lastensuojelun asiak-
kaaksi. Kirjaamistapa varmistetaan ennen puhelun päättymistä.

Lastensuojeluilmoituksen perusteella tehtävät toimenpiteet
1. Lastensuojelun tukitoimet (neuvottelut sosiaalitoimistossa, lapsen ja perheen tutkimus ja hoito kasvatus-

ja perheneuvonnan toimipaikassa, kotipalvelun tai perhetyöntekijän apu, päivähoitopaikan järjestämi-
nen, tukihenkilö, tukiperhe, perhekuntoutusjakso, yksilöterapiat, taloudellinen tuki lapsen / nuoren har-
rastuksiin, toimeentulotuki, kunnollisen asunnon hankkiminen, loma sosiaalisin perustein tms.).

2. Huostaanotto ja mahdollinen sijoitus, mikäli lastensuojelun tukitoimet eivät ole riittäviä.

Yhteys kotikunnan
lastensuojelun työntekijään.

Sosiaalityöntekijän interventio

Haastattelevat potilaan
ja kartoittavat perhetilanteen
huomioiden alaikäiset
lapset / nuoret



ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN Liite 2
KUNTAYHTYMÄ
LASTENSUOJELUILMOITUS
Lastensuojeluilmoitus on tehtävä: Jos sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisitoimen tai seurakunnan
palveluksessa taikka luottamustoimessa oleva henkilö on virkaa tai tointa hoitaessaan saanut tietää ilmeisestä
perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta, hänen on ilmoitettava asiasta viipymättä
sosiaalilautakunnalle.(Lastensuojelulaki 683/1983, 40§)

Kun aikuiselle annetaan sosiaali- ja terveydenhuollon, kuten päihdehuolto- ja mielenterveyspalveluja, on otettava
huomioon myös hänen huollossaan olevan lapsen hoidon ja tuen tarve. (Lastensuojelulaki 7 § 3 mom.)

Ilmoituksen syy
lapsen päihteiden käyttö perheväkivalta
 vanhemman päihteiden käyttö  huoltajan mielenterveysongelmat
 lapsen/vanhemman itsetuhoisuus  huoltajan äkillinen sairastuminen,
 lapsen hoidon laiminlyönti       vammautuminen
 muu syy ________________________________________________________________

Lapsen nimi: Henkilötunnus:

Osoite: Postinumero:

Asuinkunta:

Huoltajan nimi/ huoltajien nimet:

Osoite: Postinumero:

Asuinkunta: Puhelin:

Tilannekuvaus, tapahtuma-aika, jatkosuunnitelmat:

  jatkuu seuraavalle sivulle   liite

lastensuojeluilmoituksesta on oltu puhelimitse yhteydessä kunnan lastensuojeluviranomaiseen         /          20
lastensuojeluilmoituksesta on ilmoitettu huoltajalle/huoltajille
lastensuojeluilmoituksesta ei ole ilmoitettu huoltajalle/huoltajille
lastensuojeluilmoituksesta on keskusteltu lapsen huoltajan/tiedonantajan kanssa

Päiväys ja ilmoituksen tekijä(t), puhelin (työ):

Ammattinimike:

Liitteet                kpl



ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN
KUNTAYHTYMÄ
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OHJE LASTENSUOJELUILMOITUKSESTA

Lastensuojelulakiin on otettu ilmoitusvelvollisuutta koskeva säännös lapsen edun turvaami-
seksi. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen on tarpeen lapsen tervettä kasvua ja kehitystä
vaarantavien tekijöiden ja kasvuolosuhteiden havaitsemiseksi mahdollisimman varhain. Tä-
män vuoksi epäily lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta tulee ilmoittaa lastensuojeluvi-
ranomaiselle.

Kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluksessa olevilla on velvollisuus ilmoittaa sosiaali-
lautakunnalle ilmeisestä lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta lastensuojelutoimenpi-
teitä varten.

Lastensuojelulaki  40 § (683/1983): Jos sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisitoi-
men tai seurakunnan palveluksessa taikka luottamustoimessa oleva henkilö on virkaa tai
tointa hoitaessaan saanut tietää ilmeisestä perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun tarpees-
ta olevasta lapsesta, hänen on ilmoitettava asiasta viipymättä sosiaalilautakunnalle. Myös
muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen.

Lastensuojelulaki 7 § 3. mom: Kun aikuiselle annetaan sosiaali- ja terveydenhuollon, kuten
päihdehuolto- ja mielenterveyspalveluja, on otettava huomioon hänen huollossaan olevan
lapsen hoidon ja tuen tarve.

Lastensuojelulaki koskee alle 18-vuotiasta.

Vakavaa vähäisempikin vaara lapsen terveydelle tai kehitykselle edellyttää lastensuojeluil-
moituksen tekemistä. Lapsen tai nuoren kasvuoloja, terveyttä ja kehitystä vaarantavia tilan-
teita ovat esimerkiksi:

 lapsen hoidon, valvonnan ja kasvatuksen laiminlyönti
 lapseen kohdistuva ruumiillinen tai henkinen väkivalta
 lapseen kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö
 lapsi on päihtynyt tai käyttää päihteitä
 lapsen/nuoren itsemurhayritys
 lapsi käyttäytyy väkivaltaisesti tai on jäänyt kiinni muusta kuin vähäisestä rikoksesta
 lapsen perheessä on fyysistä väkivaltaa
 lapsen vanhempi käyttäytyy itsetuhoisesti
 lapsi on vailla huoltoa vanhemman päihteiden käytön, äkillisen sairastumisen, tapa-

turman tai kuoleman vuoksi.

Ilmoitusvelvollisuus lastensuojeluviranomaisille menee salassapitosäännösten edelle.

Ilmoituksen saatuaan sosiaalitoimistossa työskentelevät lastensuojelun viranomaiset selvit-
tävät tilannetta perheen kanssa, minkä jälkeen päätetään tarvittavista tukitoimista. Ilmoitus ei
siis automaattisesti johda esim. lapsen huostaanottoon.

Ilmoituksen saatuaan sosiaalitoimistossa työskentelevät lastensuojelun viranomaiset selvit-
tävät tilannetta perheen kanssa, minkä jälkeen päätetään tarvittavista tukitoimista. Tukitoimia
ovat esimerkiksi neuvottelut sosiaalitoimistossa, lapsen ja perheen tutkimus ja hoito kasva-
tus- ja perheneuvonnan toimipaikassa, kotipalvelun tai perhetyöntekijän apu, päivähoitopai-
kan järjestäminen, tukihenkilö, taloudellinen tuki lapsen/nuoren harrastuksiin, toimeentulotu-
ki, kunnollisen asunnon hankkiminen, loma sosiaalisin perustein. Ilmoitus ei siis automaatti-
sesti johda esimerkiksi lapsen huostaanottoon.
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MITEN TOIMIT LASTENSUOJELUILMOITUSTA TEHDESSÄSI ETELÄ-
POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ:

IImoituksentekijä kirjaa potilaan sairauskertomukseen oman alansa
erikoislehdelle lastensuojeluilmoituksen ja sen perusteen.

  Tarvittaessa otetaan kopio lastensuojeluilmoituksesta potilasasiakirjoihin.

VIRKA-AIKANA

 Konsultoi tarvittaessa yksikkösi sosiaalityöntekijää.

 Toimita lastensuojeluilmoitus mahdollisimman pian lapsen kotikunnan sosiaali-
toimeen.

 Hoitosuhteessa ilmenneestä luottamuksellisesta asiasta on hyvä keskustella
tiedonantajan tai lapsen huoltajan kanssa.

VIRKA-AJAN JÄLKEEN

 Toimita lastensuojeluilmoituslomake mahdollisimman pian lapsen kotikunnan
sosiaalitoimeen.

 Sosiaalipäivystäjään saat kiireellisissä tapauksissa tarvittaessa yhteyden hä-
täkeskuksen kautta, puh. 112.

 Sosiaalipäivystys antaa virka-apua ja konsultaatiota lähinnä seuraavissa tilan-
teissa: lastensuojelun tai muun huollon tarpeen selvittäminen, nuoren tai lap-
sen erityisvaikeudet, äkillisen tilapäismajoituksen järjestäminen, traumaattiset
ja äkilliset tapahtumat ja onnettomuudet, virka-apu/konsultaatio  (poliisi,  ter-
veystoimi, pelastustoimi).

Ota huomioon toiminta-/vastuuyksikössäsi mahdollisesti oleva toimintaohje!


