
Valtakunnallinen Lastensuojelu ry

 Edistämme valtakunnallisesti 
yksityisten lastensuojelulaitosten 

toimintaa

Työnohjaus Teija Sahlström



Yhdistys harjoittaa seuraavia 
toimintamuotoja:
• Turvaa sijaishuollon monipuolisuutta ja 

laatua, valtakunnallista yhdenmukaista 
ohjeistusta ja alueellista tasa-arvoa.

• Ottaa julkisesti tai lausunnoilla 
kantaa, ja tiedottaa lastensuojeluun 
sekä lastensuojelulaitoksia koskeviin 
lainsäädäntö- ja uudistushankkeisiin.

• Edistää lasten ja nuorten osallisuutta omaan 
sijaishuoltoprosessiin.

• Tuottaa tarpeellisena pitämäänsä 
materiaalia lastensuojelun toimialoilta. 

• Järjestää koulutustilaisuuksia ja 
opintomatkoja lastensuojelun kannalta 
merkityksellisiin kohteisiin.

• Kehittää yhdistyksen jäsenten välistä 
yhteistyötä.

Liity jäseneksi
Yhdistykseen voivat liittyä jäseneksi alueyhdistykset sekä pörssiin listautumaton yritys, joka 

hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen 
hallitus. 

Liity jäseneksi täyttämällä
lomakelinkki osoitteessa www.valasu.fi .

Yhdistyksen sähköpostiosoite:
valasu2016@gmail.com

Valtakunnallinen Lastensuojelu ry

Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi 
alueyhdistykset. Jäsenenä alueyhdistyksissä 
voi olla pörssiin listautumattomat 
yritykset. Yhdistykseen jäseneksi voi 
liittyä lastensuojeluyritys, joka hyväksyy 
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.  
Alueyhdistykset pyritään perustamaan 
jokaiselle aluehallintoviraston alueelle, osalla 
alueyhdistykset jo toimivat aktiivisesti. 

Jäsenet:

Etelä-Suomen Lastensuojelijat ry
Pirkanmaan Sijaishuoltoyksiköiden Yhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää valtakunnallisesti 
yksityisten lastensuojelulaitosten toimintaa.





Mitä kiintymyskeskeinen 
työskentely tarkoittaa?
Kiintymyskeskeinen 
työskentely tarkoittaa 
sitä, että lapsen 
kanssa työskentelevät 
ammattilaiset pyrkivät 
tuottamaan arjessa 
uusia korjaavia 
kokemuksia lapsen 
elämään. Lapsi saa 
traumakokemusten 
rinnalle kokemuksia 
siitä, mitä on 
turvallinen 
ja luotettava 
vuorovaikutus häntä 
hoitavien aikuisten 
kanssa, joka luo 
pohjaa ihmissuhteiden 
turvalliseen muodostamiseen myös tulevaisuudessa.

Miksi kiintymyskeskeinen 
työskentelytapa sopii 
sijaishuoltoon?
Sijaishuollon palveluiden parissa elävät lapset ja nuoret 
ovat usein kiintymyssuhteissaan eli ensimmäisissä 
huolta pitävissä suhteissaan traumatisoituneita 
ja tarvitsevat erityistä osaamista kasvunsa ja 
kehityksensä tukemiseksi. Sijaishuollossa elävät lapset 
ovat saattaneet kokea monta muuttoa ja ihmissuhteista 
irtautumista elämänsä aikana. Kiintymyskeskeisen 
työskentelyotteen avulla vahvistetaan hoitotyötä 
toteuttavan henkilöstön osaamista siten, että arki 
muuttuu kuntouttavammaksi ja parhaimmillaan tarve 
esimerkiksi yksikön ulkopuolisiin hoitokontakteihin 
vähenee.

Miten kiintymyskeskeistä 
työskentelyä toteutetaan?

Kiintymyskeskeistä 
hoitotyötä toteutetaan 
sijaishuollossa 
osaavan ja koulutetun 
henkilöstön kautta, 
omaohjaajatyöhön 
painottaen. 
Työskentelytapa 
vaatii henkilöstöltä 
riittävän vahvaa 
oman elämäntarinan 
ja osaamisen 
ymmärrystä, riittävää 
itsetuntemusta, 
psykiatrisen-, 
traumaperäisen ja 
kehityspsykologisen 
teorian tuntemusta 

sekä kykyä ymmärtää haastavasti oireilevan lapsen 
toiminnan takana vaikuttavia asioita. 

Ihminen ei kehity laitoksessa vaan 
vuorovaikutuksessa. Kiintymyskeskeinen työskentelyn 
avulla mahdollistetaan parhaimmillaan turvallinen, 
hoitava kasvuympäristö, jossa lapsi saa korjaavia 
kokemuksia, iloa elämään ja vahvan kyvyn kiintyä ja 
rakastaa. Nyt ja tulevaisuudessa!

Kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden lasten 
hoito sijaishuollossa – mitä, miksi & miten?

Lapsi kehittyy ja kasvaa vuorovaikutuksessa häntä hoitavien aikuisten kanssa. Mikäli lasta hoitavat aikuiset 
eivät pysty omien haasteiden vuoksi vastaamaan lapsen tarpeisiin ikä- ja kehitystarpeiden osalta riittävällä 
tavalla, lapsen kehitys ja kasvu voivat vaarantua. Lastensuojelupalvelut Laaban Oy on erikoistunut trauma- ja 
kiintymyskeskeisen työskentelyotteen kehittämiseen ja hyödyntämiseen sijaishuollon yksiköissään vuodesta 
2001 lähtien. 



Tähän artikkeliin haastateltiin neljää 
Lastensuojelupalvelut Laaban Oy:n työntekijää, 
joilla on kaikilla pitkä työhistoria lastensuojelussa.

TYÖ ON ANTOISAA
”Antoisinta työssäni on esimerkiksi 
vaikeasti oireilevan nuoren kanssa 
pienet onnistumiset arkisissa 
askareissa ja kun nuori itse huomaa 
kykenevänsä suoriutumaan 
tilanteesta joka ollut haasteellista 
pitkän aikaa”, kertoo Minna. Ansku 
puolestaan mainitsee hienoiksi 
hetkiksi nuorten kanssa arkisen 
olemisen ja automatkat, jolloin 
lapsi kertoo kaikkea mahdollista. 
Onnistumisen tunne tulee siitä, 
kun lapsi edistyy elämässään. Voimia tuo hyvä 
työryhmä, jossa voi ”puuskahtaa” kun mitta on 
hetkellisesti täynnä. Annu kertoo, että parasta 
antia on se, kun monologista tulee dialogia. 
Itsenäisyys mutta toisaalta myös yhdessä 
tekeminen on tärkeää. Ritvan mielestä antoisinta 
on nähdä lasten kasvu- ja kehittyminen asioissa, 
jotka ovat olleet heille ylitsepääsemättömän 
vaikeita aiemmin. Usein kyseessä on arjen 
pienet asiat tai asiat, jotka heijastuvat lapsuuden 
traumoista. Ehkä tämä konkretisoituu kun 
joku muuttaa onnistuneesti omilleen ja palaa 
kertomaan hyvin sujuvasta arjesta aikuisten 
maailmassa. 

Millaista on työskentely sijaishuollossa?

TYÖSSÄ ON MYÖS HAASTEENSA
Ritva kertoo, että raskainta varmasti on kohdata ne 
psyykkisesti sairaat lapset, joita emme voi auttaa 
omilla käytettävissä olevilla keinoilla. Raastavaa on 

myös kohdata lasten kysymykset siitä 
miksi juuri heidän vanhempansa ovat 
kohdelleet heitä huonosti? Niihin ei ole 
vastauksia ja elämän epäreiluus ja suru 
on käsin kosketeltavaa niissä hetkissä.  
Annu kokee, että nuorten hatkaamiset 
ovat vaikeita. Huoli ja avuttomuus 
ovat kovia, muttei enää tiedä, miten 
auttaa. Anskun mielestä vaikeaa on 
elämän nurjan puolen näkeminen. 
Mitä kaikkea lapset ovat joutuneet 
kestämään elämässään. Miten 

huonosti lapset voivat sen jälkeen ja mitä heidän 
käytöksessään purkautuu työntekijöitä kohtaan, 
kaikkea kohtaan. Joskus on vaikeaa tunne, eikö mitään 
ole enää tehtävissä, onko kaikki jo menetetty jonkun 
lapsen kohdalla. Minnan mielestä raskasta työssä on 
turhautuminen; esimerkiksi vaikeasti oireileva nuori 
pyytää apua eikä sitä saa siihen hetkeen.

KESÄN 2020 IKIMUISTOISIMMAT ASIAT
” Mukavimmat hetket työssä ovat olleet nuorten 
kanssa arkisissa asioissa onnistumiset sekä 
kahdenkeskeiset keskusteluhetket”, Minna sanoo.  
Ansku puolestaan kertoo, että ehdottomasti parhaita 

hetkiä on omaohjattavan 
konfirmaatio, johon hänet 
oli kutsuttu mukaan. Onni 
nuoren puolesta selvitetystä 
rippikoulusta, hänelle 
järjestetyistä juhlista - hänen 
juhlapäivästään. Ylpeys 
omahoitajana, että on ollut 
hänen lähellään, saanut 
luottamuksellisen suhteen 
häneen. Annun mielestä kesän 
koskenlaskuleiri oli kiva. Myös 
metsäretket ja mielikuvitusleikit 
omaohjattavan kanssa ovat 
jääneet mieleen. Ritva muistaa, 
että ehdottomasti parasta 
oli Hankasalmen leiri kesän 
helteisimpänä viikkona.



Alkuvuodesta 2020 Metsäkoto on järjestänyt osan 
sisäisestä koulutuksestaan moodle-verkkoympäristön 
kautta. Aiemmin koulutukset sisälsivät myös kon-
taktikertoja, mutta koronan seurauksena kurssit ovat 
siirtyneet täysin verkossa suoritettaviksi, kun lähi-
kontaktikerrat on tarvinnut järjestää korvaavasti. 

Yksi verkkokoulutuksista on työntekijöiden pereh-
dytys yrityksen toimintatapoihin. Sähköisestä pe-
rehdytyksestä löytyvät organisaation yhteiset asiat, 
yhteystiedot ja tärkeät toimintamallit. Työntekijä saa 
merkata omassa tahdissa osa-alueita suoritetuksi ja 
seurata omaa etenemistä. Perehdytyksen osa-aluei-

Moi!
Millaisessa asiassa tarvitsisit apua?

Tarvisin vähän jeesiä?

KIRJOITA VIESTI

siin voi myös palata jälkikäteen, jos jokin asia tarvitsee 
tarkistaa myöhemmin uudelleen. Muita kursseja ovat 
mm. Sisäinen lääkehoitokoulutus sekä kahden opinto-
pisteen Käytöshäiriön hoito lastensuojelussa ja  Lap-
si- ja nuorisopsykiatrinen osaaminen lastensuojelussa 
-kurssit. Työntekijät ovat tykänneet, kun koulutuksia 
on saanut suorittaa omaan tahtiin. 

Metsäkoto Oy esitteli sisäisen koulutuksen toimin-
tamallejaan Valtakunnallisen lastensuojelu ry:n vuo-
sikokouksessa 25.5.2020. Jäsenet pitivät ideasta, että 
verkkokoulutukset ylläpitävät henkilöstön ammatti-
taitoa, kun liikkumista ja kokoontumisia tulisi välttää. 
Lisäksi koettiin, että verkkokoulutukset ovat helppo 
tapa tarjota työntekijöille koulutusta, sillä opiskeluajan 
ja -paikan voi valita itse. Ehdotettiin, että alan verk-
kokoulutuksia voisi kehittää soveltumaan myös laa-
jemmin alan ammattilaisille, opiskelijoille ja erilaisissa 
järjestöissä toimiville.

Digiajat - Uudet tavat

Työnohjauksesta suuntaa työhön



Lastensuojelualalla  työskentelevät  kantavat  huolta niistä lapsista ja nuorista, jotka ovat 
haavoittuvaisempia ja tarvitsevat eniten välittämistä ja huolenpitoa. Usein käy niin, että tällaiset 
huolenkantajat pitävät huolta muista, mutta jäävät itse siitä paitsi. Kuka kantaa huolta lastensuojelun ja 
sijaishuollon työntekijöistä?

Työnohjaus on yksi mahdollisuus huolehtia työntekijän hyvinvoinnista yhdessä muiden toimivien
rakenteiden ja tukitoimien kanssa. Työnohjaus mahdollistaa niin esimiehen, työntekijän kuin ryhmän 
tai yhteisön ammatillisen kehittymisen, työssä jaksamisen sekä varmistaa omalta osaltaan työn laatua. 
Työnohjaus on Suomen Työnohjaajat ry:n määrittelemänä oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, 
joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien 
kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. 

Työnohjaus on lastensuojelualalla tuttua, mutta on edelleen vähän käytetty mahdollisuus
sosiaalityöntekijöiden, esimiesten ja omaohjaajien yksilötyönohjausten osalta. Oman itsensä ja 
toiminnan tunteminen, tunteiden ja ajatusten käsitteleminen vaativassa vuorovaikutustyössä on 
olennaista, jotta tiedostamme, mitä tuomme mukanamme suhteeseen lasten ja nuorten kanssa 
toimiessamme. Haastavien tilanteiden ja asiakkaiden käsitteleminen puolestaan jäsentää ajatuksia ja 

Työnohjaus Teija Sahlström
TyönohjaajaSTOry, KM, Metsämieli-ohjaaja
teija.sahlstrom@suuntaaluonnosta.fi

Työnohjauksesta suuntaa työhön

auttaa jaksamisessa.

Suunnistus on ollut 
harrastukseni liki 30-vuotisen 
työurani lastensuojelualalla 
ajan, ja nyt jatkan työuraani 
työnohjaajana. Työnohjauksen 
ei aina tarvitse olla perinteistä 
kasvokkain istumista, vaan 
työnohjausta
voidaan toteuttaa 
perinteisemmän työnohjauksen 
lisäksi myös ulkona 
hakien omaan työhön 
suuntaa luonnosta ja 
hyödyntäen samalla luonnon 
hyvinvointivaikutuksia. 
Suunnistuksen maastoa ja 
karttaa voi verrata työhön ja 
työnohjausprosessiin. Jokainen 
maasto ja kartta on erilainen ja 
jokainen kokee ne eri tavalla. 

Niin myös työnohjauksessa materiaali on erilaista riippuen ohjaajasta, ohjattavasta, työnohjauskerrasta 
sekä käsiteltävistä asioista. Jokainen työnohjauskerta on tärkeä kokemus, joka vahvistaa osaamista. 
Työnohjauksessa ohjattava - työtään pohtiessaan - uskaltaa pysähtyä ja pohtia mahdollisia virheitään 
ja kehittyä työssään niiden kautta, tai onnistumisia läpikäymällä löytää työlleen mielekkyyttä ja 
jaksamista. Työnohjauksessa positiivisen ajattelun kautta, vahvuuksiin keskittymällä, luodaan uskoa 
ja toivoa osaamiseen, kehittymiseen ja jaksamiseen. Se mihin katsot, se vahvistuu. 

Sopivan työnohjaajan juuri sinulle tai teille löydät Suomen Työnohjaajat ry:n sivuilta 
www.suomentyonohjaajat.fi/



Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa yksityisten lastensuojelulaitosten ja perhekotien mahdollisuuksiin 
selviytyä muuttuvassa toimintaympäristössä sekä olla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa lastensuo-
jelun sijaishuoltoon ja sen kehittämiseen liittyen.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenil-

leen koulutusta, verkostoitumismahdollisuuksia sekä voi olla jäsenenä alan yhdistyksissä.

www.lastensuojelijat.com



www.lastensuojelijat.com

Sija ry. koostuu pirkanmaalaisista yksityisistä lastensuojelunlaitoksista. Yhdistyksemme 
jäsenyrityksillä on pitkä kokemus laitosympäristössä tehtävästä lastensuojelutyöstä. 
Yhdistyksen jäsenyritykset tuottavat myös erilaisia avohuollon palvelukokonaisuuksia. 
Sija ry:n tarkoitus on edistää yksityisten lastensuojelulaitosten toimintaa, asemaa sekä 
edunvalvontaa. Pyrimme kehittämään ja ylläpitämään yhteiskunnallista keskustelua 

lastensuojelusta.
Yhdistyksemme tekee yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa, tuottaa ammatillista tietoa 
ja materiaalia sekä on mukana useissa erilaisissa hankkeissa. Tavoitteena on kehittää 

sijaishuollon monipuolisuutta, laadukkuutta ja asiakkaiden osallisuutta.

Sija ry.Sija ry.
Pirkanmaan Sijaishuoltoyksiköiden Yhdistys ry

www.sija.fi



Kumpuniitty Oy on pirkanmaalainen vuonna 2001 
perustettu yksityisiä lastensuojelupalveluja tuottava perheyritys. Toimintamme tavoitteena on opettaa 
nuorelle elämän perusvalmiuksia ja varmistaa turvalliset olosuhteet kasvuun ja kehitykseen vastuullisella 
huolenpidolla. 
 

Palvelutarjontamme 
• lastenkotitoiminta
• erityisyksikkötoiminta
• itsenäistymisharjoittelu
• jälkihuolto
• avopalvelut, perhetyö ja terapiapalvelut
• opiskelijoiden työharjoittelut 

Tutustu toimintaamme tarkemmin kotisivuillamme www.kumpuniitty.fi

Avopalvelumme
Vahvaa jälkihuoltoa 24/7 
Tarjoamme jälkihuoltoa omassa jälkihuollon asumisyksikössämme Huvikummussa. Soluasuintalossa 
on ympärivuorokautinen tuki ja ohjaus oman elämän hallintaan. Tavoitteena on tukea ja auttaa nuorta 
itsenäistymisprosessissaan kohti aikuisuutta. Kauttamme saa myös tuntiveloitteista jälkihuoltopalvelua, jonka 
avulla nuori saa yksilölliseen tarpeeseensa sopivaa palvelua. 
Yhteydenotot: Tomi Puranen 050 4327 082 

Monipuoliset avopalvelut 
Tarjoamme yksilöllistä tukea haastavissa elämäntilanteissa eri työmuodoin:
• perhetyö & siltaohjaus 
• ratkaisukeskeinen kuvataideterapia
• lyhytterapia 
Yhteydenotot: Anne-Leena Seppänen puh. 050 9130 270 



L a a d u k a s t a  l a s t e n s u o j e l u n  s i j a i s -  j a 

j ä l k i h u o l t o p a l v e l u a  v u o d e s t a  1 9 9 6

24-paikkaiset ryhmäkodit 12-17-vuotiaille lapsille 
Hollolassa ja Heinolassa. Luokkamuotoista 

kotiopetusta ryhmäkotien yhteydessä.

w w w . k o n s t a . n e t

w w w . a d a l m i i n a . n e t
7-paikkainen ryhmäkoti kouluikäisille lapsille 

Varkaudessa. Koulukäynti ryhmäkodin 
ulkopuolella.

Adalmiinaan avautuu toinen 7-paikkainen 
asuinyksikkö vuoden 2021 aikana.

KASVUTARINAT 

TEHDÄÄN YHDESSÄ

• 	 s i j a i s -  j a  j ä l k i h u o l t o
• 	 p e r h e t y ö
• 	 t u k i h e n k i l ö t o i m i n t a
• 	 a l k u a r v i o i n t i t y ö s k e n t e l y
• 	 v a h v a  o m a o h j a a j u u s
• 	 y h t e i s ö h o i t o
• 	 p ä i h d e -  j a  m i e l e n t e r v e y s t y ö
• 	 A R T- r y h m ä t o i m i n t a
• 	 m o n i k u l t t u u r i n e n  h o i t o t y ö
• 	 l u o n t o -  j a  e l ä m y s k a s v a t u s
• 	 i t s e n ä i s t y m i s h a r j o i t t e l u




