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JAETTU VANHEMMUUS
Turun Kaupungin sijaishuolto



• Johtava sosiaalityöntekijä

• Sosiaalityöntekijöitä 11kpl plus 4kpl ”muualla” Vähäheikkilän perhetukikeskus 

1kpl ja Mäntymäen perhetukikeskus 2kpl, Perhekuntoutus Polku 1kpl 

• Sosiaaliohjaajia 4kpl

• Sijoittava sosiaaliohjaaja 1kpl

• Rekrytointityöntekijöitä (Tukipalvelut, sijais- ja tukiperheet) 3kpl

• Toimistosihteerit 2kpl

• Työllistettyjä ”koordinaattoreita” 2kpl 

Turun Kaupungin     

Sijaishuolto/Ulkopuoliset sijoitukset



Sijoitusten hoitomuodot 2017 Turussa (0-

17-vuotiaat)  

1. Pitkäaikainen perhehoito 210 

lasta (toimeksiantoon perustuva sijoitus 

sijaisperheeseen)

2. Päivystys- ja 

vastaanottoperheissä 56 lasta

3. Laitoksiin sijoitettu 402 lasta

4. Läheisverkostoon sijoitettu 41 

lasta



• Pääpaino perhehoidossa

• Sijaisperheiden tehostettu tuki (Jussi Sudenlehden vetämä perhehoidon 

ohjaaja-koulutus/ Suomen Psykologinen Instituutti) 

• Voikukkia-vertaistukiryhmien vetäminen

• Puhelinpäivystys

• Salapoliisi Mäyrä

• Voikukkia kahvilan järjestäminen (kehitteillä)

• Tukiperheiden aloitusvalmennus

Biologisten vanhempien tukeminen       

Turun kaupungin Sijaishuollossa/UPS  



• Yhteiskunnallisesta näkökulmasta ajatellen vanhempien tukeminen 

ja kuntouttaminen on entistä tärkeämpi osa lastensuojelua

• Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle on aina kriisi, joka koskee 

kaikkia perheenjäseniä 

• Lastensuojelun sijaishuollon tuen tarkoituksena on tarjota 

vanhemmille yksilöllistä tukea, jotta heillä on paremmat 

mahdollisuudet selviytyä kriiseistä ja sopeutua uuteen 

elämäntilanteeseen ja omalla tavallaan asettua tukemaan lapsensa 

sijoitusta 

• Työskentely vanhemman kanssa helpottaa usein lapsen vointia ja 

sijaishuoltopaikkaan asettumista, kun lapsi tietää vanhemman 

saavan apua omassa haastavassa elämäntilanteessa

Biologisten vanhempien tukemisen malli 



• Viikkopalaverissa asiakasjaon yhteydessä valitaan ohjaaja ja sos.tt

• Vastuuohjaaja sopii ensimmäisestä tapaamisesta vanhemman kanssa

• 1.tapaamisella kerrotaan ohjaajan työskentelystä (kehitteillä opas 

huostaanottoon liittyvistä asioista)

• Tapaamisia tarpeen ja tilanteen mukaan

• Alkukartoituslomakkeen täyttäminen yhdessä vanhemman kanssa 

• Mukana palavereissa vanhemman tukena, puhelinsoitot, tapaamiset 

sovitusti, tuetut/vahvasti tuetut

• Asiakastapaamiset

Biologisten vanhempien tukemisen malli UPS 



• Tuki ja kannattelu arjessa

• Vanhempien arvostava kohtaaminen 

• Voimavara- ja ratkaisukeskeinen tapa työskennellä (helpottaa 

luottamuksellisen/myönteisen suhteen rakentamista) 

• Yhteistyö vanhemman verkostojen kanssa

• Vanhemmuuden suunnitelma

• Oman elämänhallinnan vahvistaminen 

• Vanhempi yksilönä (omat vahvuudet, voimavarat, harrastukset, työ, 

verkostot, oman itsensä määrittäminen uudelleen lapsen huostaanoton 

jälkeen)

• Palveluohjaus

Työskentelyn tavoitteet 



• Vanhempien on kohdattava kriisitilanne ja käytävä läpi siihen liittyvät 

tunteet. Tieto kriisin eri vaiheista ja niiden läpi käynti tukea saaden auttaa 

vanhempia selviytymään huostaanoton aiheuttaman menetyksen yli 

• Vanhempien erilaiset tunnereaktiot; mustasukkaisuus, alemmuudentunne, 

syyllisyys, häpeä, osallisuuden puute, oman vanhemmuuden toteuttaminen kun ei 

ole mukana lapsen jokapäiväisessä arjessa. Normaaleja, hyväksyttyjä tunteita

• Lapsen ja nuoren erokriisi (vanhempien tärkeä ymmärtää miksi lapsi reagoi ja 

miten siihen itse reagoida)

• Vanhemmuuden vahvistaminen, vanhemmuus ei pääty huostaanottoon ja 

sijoitukseen

• Lapsen ja vanhemman suhteen ylläpitäminen ja kehittyminen, lapsen 

tärkeä tietää, että vanhemmat eivät ole hylänneet lasta 

• Yhteistyö sijaishuoltopaikan ja vanhempien kesken tärkeää lapsen 

tasapainoisen kehityksen ja sijoituksen onnistumisen kannalta

Huostaanotto on aina kriisi 



Arvosta sitä, miten olet selviytynyt elämäsi vaikeuksista. Näe kohtaamasi 
vaikeudet koettelemuksina, jotka ovat kasvattaneet sinua ihmisenä. Huomaa 

sisäiset ja ulkopuolellasi olevat voimavarat, sillä niitä on enemmän kuin 
arvaatkaan. 

Arvosta edistystäsi ja onnistumisiasi ja kiinnitä huomiota niihin merkkeihin,
jotka puhuvat sen puolesta, että olet oikealla tiellä.

Ole tietoinen siitä, mitä elämältä haluat ja tulevaisuudelta toivot.
Toiveilla on taipumus toteutua,

mutta mikään tuuli ei ole otollinen laivalle, jolla ei ole päämäärää.
Usko, että ansaitset hyvän tulevaisuuden.

Ja mitä raskaampi menneisyytesi on ollut, sitä parempi syyllä.
Ole armollinen itsellesi ja muista että et ole yksin:

sinapinsiemeniä kannattaa etsiä, vaikkei niitä löydäkään. 

BEN FURMAN

Teoksesta ”Ei koskaan liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus” (WSOY, 2010)



Kiitos!


