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1. Johdanto
Olemme keväällä 2011 käyneet Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun järjestämän
koulutuksen Opiskelijan ohjaus sosiaalialalla. Lopputyönämme päädyimme tekemään
sosiaalityön harjoittelun käsikirjan omaan työyhteisöömme tulevia opiskelijoita varten.
Harjoituskansio toimii samalla perehdytyskansiona, jossa esittelemme työyhteisömme ja
työmme sisältöä sekä paikkamme Tampereen lastensuojelun kentällä.

Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Satamaan tulleet harjoittelijat ovat Tampereen yliopiston
sosiaalityön syventävien opintojen harjoittelijoita ja heillä on usein jonkin verran kokemusta
sosiaalityöstä. Satamassa suhtaudutaan hyvin myönteisesti opiskelijoiden ottamiseen,
määrärahat ovat kahdelle opiskelijalle vuodessa. Ohjaajina toimivat kaikki sosiaalityöntekijät
vuorollaan ja usein opiskelijalla on kaksi ohjaajaa. Hyväksi käytännöksi on osoittautunut
myös kahden harjoittelijan samanaikainen harjoittelujakso. Tällöin he saavat toisistaan
vertaistukea ja voivat yhdessä tehdä tutustumiskäyntejä muihin yksiköihin.

Toisessa luvussa esittelemme Sataman ja sen toimintaa sekä tällä hetkellä ajankohtaisinta
kysymystä tiimijaosta, käymme läpi tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ja sitä miten
Sataman asiakkuuteen tullaan. Kolmannessa luvussa esittelemme tilaaja-tuottaja –mallin
mukaisesti Sataman tuotteet perhehoidon, laitoshuollon ja jälkihuollon sosiaalityön.
Neljännessä luvussa pohdimme harjoitteluprosessia sekä arviointia.
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2. Sataman työntekijät ja paikka Hyvinvointipalveluissa

Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Satamassa työskentelee kymmenen sosiaalityöntekijää,
kaksi perhehoidon- ja jälkihuollonohjaajaa, laitoshuoltaja ja vahtimestari. Esimiehenä toimii
johtava sosiaalityöntekijä. Satama on sijainnut koko seitsenvuotisen historiansa Kalevan
lastentalossa Petsamonkadulla. Vuoden 2011 alusta jokaisella sosiaalityöntekijällä on ollut
oma huone ja tilat antavat nyt paremmin mahdollisuuden myös neuvotteluiden pitämiseen
omassa yksikössä. (Liite 1)

Sataman asiakas on huostaanotettu ja kodin ulkopuolelle sijoitettu lapsi tai jälkihuollossa
oleva nuori. Koska asumispaikka voi olla missä päin Suomea tahansa, Satamassa toimitaan
aluejaon mukaisesti. Suomi on jaettu viiteen osaan (Pohjois,- Länsi,- Varsinais,- Itä- ja EteläSuomi) myös Tampere on jaettu vastuualueisiin. Kutakin aluetta hallinnoi työpari.
Sosiaalityöntekijällä on päävastuullaan keskimäärin 50 lasta, työparilla lapsia voi siis
yhteensä olla yli sata. Pitkät matkat lasten luo vaativat ajokorttia, matkustamisalttiutta ja
joustoa

työaikojen

suhteen.

Puhelinaikoja

ei

matkatyöstä

johtuen

ole,

mutta

sosiaalityöntekijän tavoitettavuus on kuitenkin kohtuullisen hyvä, sillä soittopyyntöihin
pyritään vastaamaan mahdollisimman pian.

Sataman sosiaalityöntekijä tekee kaikki lasta koskevat viranomaispäätökset, joihin kuuluvat
sijaishuoltopaikanmuutokset,

huostassa

pidon

lopettaminen

tai

jatkaminen,

rajaamispäätökset yhteydenpidon tai liikkumisen osalta, erityisen hoivan päätökset ja
jälkihuollon päätökset sekä toimeentulotukipäätökset. Sosiaalityöntekijän vastuulla on
arvioida lapsen ja hänen perheensä tilannetta jatkuvasti huostaanoton lopettamista silmällä
pitäen, jotta lastensuojelulain henki perheen yhteydestä toteutuisi. Sataman työote on
asiakaslähtöinen ja häntä arvostava, perhe- ja lapsikeskeinen sekä voimavarasuuntautunut.

Satama kuuluu Tampereen kaupungin hyvinvointipalveluiden tuotannon avopalveluihin ja
siellä

lapsiperheiden

sosiaalipalveluihin

(liite

2).

Toimimme

siis

sijaishuollon

sosiaalityöntekijöinä avopalveluissa. Tärkein yhteistyökumppanimme organisaatiossa on
Asiakasohjaus Luotsi, joka kuuluu tilaajapuolelle. Tällä hetkellä pinnalla olevana toiveena
tilaajalla on Luotsin ja Sataman yhteistyön lisääminen ja erillisten laitos- ja perhetiimien
luominen myös Satamaan. Tätä kehitystä halutaan pohtia rauhassa ja saada aikaan
Sataman näköinen ja parhaiten asiakkaita palveleva kokonaisuus. Organisaatiotasolla myös
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aluetoimistot ovat avainasemassa, sillä niistä asiakkuudet tulevat ja sinne myös siirtyvät
huostaanoton päättyessä.

Organisaation

ulkopuolisia

yhteistyökumppaneita

ovat

sijaishuoltopaikat

(omia

perhetukikeskuksia lukuun ottamatta), lapsen biologinen suku, koulut ja päiväkodit,
terveydenhoito;

erityisesti

Jälkihuoltonuorten

osalta

lastenmyös

ja
Kela,

nuorisopsykiatrinen

hoito

työvoimatoimisto

sekä

ja

perheneuvolat.

monet

yksityiset

palveluntuottajat esimerkiksi Setlementti Naapuri ja Nuorisoasunnot.
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3. Sataman tuotteet
Sijais-ja jälkihuollon sosiaalityö Satamassa tehtävä asiakastyö jakautuu kolmeen eri tilaajatuottaja –mallin määrittämään tuotteeseen: huostassaolevien lasten sijaishuoltomuodon
mukaan joko perhehoitoon tai laitoshoitoon, ja kolmantena jälkihuoltoon. Ainakin toistaiseksi
jokaisella sosiaalityöntekijällä on jokaisessa palvelumuodossa asiakkaita.

3.1 Perhehoito

Sataman sosiaalityöntekijä toimii perheeseen sijoitetun lapsen asioista vastaavana
sosiaalityöntekijänä (Lastensuojelulaki 417/2007) ja osallistuu lapsen tärkeisiin neuvotteluihin
yhteistyötahojen kanssa. Lisäksi hän tukee sijaisvanhempia heidän kasvatustehtävässään,
jonka lautakunta on lastensuojelulain nojalla heille delegoinut. Perhehoitajien työtä määrittää
perhehoitajalaki (312/1992).

Tavoite on, että sosiaalityöntekijä tutustuu sijaisperheeseen jo ennen lapsen sijoitusta.
Lapsen asiakkuus siirtyy virallisesti Satamaan alueen sosiaalityöntekijän järjestämässä
siirtoneuvottelussa, jossa laaditaan samalla myös lapsen asiakassuunnitelma. (Liite 3)
Sataman sosiaalityöntekijä tapaa lasta ja sijaisperhettä kotikäynneillä, osallistuu lapsen
asioissa pidettäviin yhteistyöneuvotteluihin (esimerkiksi sairaaloissa, perheneuvoloissa,
päiväkodeissa
kerran

ja kouluissa) ja järjestää säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa, vähintään

vuodessa

asiakassuunnitelmaneuvotteluja

(Lastensuojelulaki

417/2007).

Asiakassuunnitelmat laaditaan yhteistyössä lapsen, huoltajan ja sijaisvanhempien kanssa ja
niissä arvioidaan sijaishuollon tarvetta, lapsen erityistarpeita ja suunnitellaan lapsen
elämänkulkua ja tarvittavia palveluja sekä yhteydenpitoa biologisten vanhempien ja muiden
läheisten kanssa. (Liite 4)

Perhehoidon sosiaalityössä tarvitaan lapsen kuulemiseen liittyvää erityisosaamista sekä
lapsen kehityksen ja erityisten tarpeiden tunnistamista. Lisäksi tarvitaan sijaisvanhempien
tukemiseen ja siihen liittyvään vuorovaikutuksen hallintaan vaadittavia taitoja.
Työntekijältä vaaditaan myös mahdollisuutta joustaa työajoista, sillä toisinaan kotikäyntejä
pitää tehdä virka-ajan ulkopuolella ja matkustamiseen menee aikaa.
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Sataman sosiaalityöntekijä voi käyttää myös perhehoidonohjaajan työpanosta sijaisperheen
tukemiseen esim. sijoituksen alkuvaiheeseen, kriisivaiheeseen tai kehityskauteen liittyvissä
ongelmatilanteissa. Perhehoidonohjaaja työskentelee lapsen ja koko sijaisperheen kanssa,
mutta ei lapsen biologisten vanhempien kanssa.

Perhehoidossa Sataman läheinen yhteistyökuppani on Asiakasohjaus Luotsi, koska Luotsi
rekrytoi, valmentaa ja kouluttaa sijaisvanhempia sekä etsii lapselle sopivan sijaisperheen ja
vastaa myös talouteen liittyvistä asioista. Sataman sosiaalityöntekijöillä on (ristiriitainen)
toive, että sijaisvanhemmat ottavat sijoitettavan lapsen kuin omaksi lapseksi perheeseensä
samalla muistaen lastensuojelulain perheitä yhdistävän tavoitteen. Tampereen kaupungin
tavoitteena on lisätä perhehoidon osuutta lasten sijaishuollon muotona.

3.2 Laitoshoito

Sataman sosiaalityöntekijä toimii lastensuojelulaitokseen (lastenkoti, nuorisokoti, koulukoti) ja
perhekotiin sijoitetun lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä (Lastensuojelulaki
417/2007).

Lapsen

asiakkuus

siirtyy

Satamaan

alueen

sosiaalityöntekijän

järjestämässä

siirtoneuvottelussa samoin kuin perhesijoituksissa. Siirtoneuvotteluissa laaditaan samalla
myös lapsen asiakassuunnitelma (liite 5). Sosiaalityöntekijä tapaa lasta, osallistuu lapsen
asioissa pidettäviin yhteistyöneuvotteluihin (esimerkiksi nuorisopsykiatria ja koulu) ja järjestää
säännöllisin

väliajoin

asiakassuunnitelmaneuvotteluja

(Lastensuojelulaki

417/2007).

Asiakassuunnitelmat laaditaan yhteistyössä lapsen, huoltajan ja sijaishuoltopaikkojen kanssa
ja niissä arvioidaan sijaishuollon tarvetta, lapsen erityistarpeita ja suunnitellaan lapsen
elämänkulkua ja tarvittavia palveluja sekä yhteydenpitoa biologisten vanhempien ja muiden
läheisten kanssa.

Tavoitteena on taata lapselle tasapainoiset ja hyvät kasvuolosuhteet lapsen tarpeiden
mukaisessa lastensuojelulaitoksessa ja järjestää lapselle tämän tarvitsemat muut palvelut
sekä

ohjata

lapsen

ja

läheisten

yhteydenpitoa

lapsen

edun

mukaisesti.

Hyvien

kasvuolosuhteiden turvaamisella voidaan mahdollistaa lapselle tasapainoinen kehitys ja
ehkäistä lapsen myöhempää laitoshoidon tarvetta ja syrjäytymistä. Sataman toiveena on, että
laitoksessa lapsella on omaohjaaja ja riittävästi aikuisia ympärillään. Laitoksessa on hyvä olla
ongelmia keskustelemalla ratkaiseva ilmapiiri. Lapsen kasvatuksessa tulee huomioida lapsen
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yksilölliset tarpeet, mutta rakenteiden on silti oltava selkeitä. Laitoksen pitää sitoutua lapseen.
Laitoksilta edellytetään kuukausittaista raportointia lapsen kehityksestä ja sijoituksen kulusta.
Lapsen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että laitoksen työntekijöiden ja vanhempien välillä
on toimiva yhteys. Osa laitoksista tekee myös varsinaista perhetyötä, jolloin tavoitteena usein
on lapsen kotiutuminen.

Sosiaalityöntekijän erityisosaamista ja työn painopistettä ovat lapsen kuuleminen ja lapsen
kehityksen

tunteminen

sekä

erityisten

tarpeiden

tunnistaminen.

Lapsen

biologiset

vanhemmat eivät ole Sataman asiakkuudessa, mutta heidän kanssaan tehdään tiivistä
yhteistyötä lapsen ja vanhemman yhteydenpidon takia. Sosiaalityöntekijän on hyvä tietää,
missä lapsi viettää viikonloppuja kun on vanhempiensa kanssa, joten kotikäyntejä
vanhempien luo tehdään melko paljon.

Asiakasohjaus Luotsi on laitoshoidossa Sataman läheinen yhteistyökumppani, koska Luotsi
etsii kullekin lapselle sopivan sijaishuoltopaikan ja valvoo laitosten toimintaa yhdessä
Sataman kanssa. Vaikka lasten sijaishuollon painopisteeksi on sovittu Tampereella
perhehoito, niin kaikkia lapsia ei voida sijaisperheisiin sijoittaa. Lapsen oirehdinta voi olla niin
vaikeaa, että tarvitaan useampia lastensuojelun ammattilaisia hoitamaan ja kasvattamaan
lasta tai lapsi voi tarvita rajoittamistoimenpiteitä, joita voidaan tehdä vain laitoksessa.
Joissakin tapauksissa vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on niin vaativaa, että lapsi on
parempi sijoittaa laitokseen. Yleisin syy laitossijoitukseen on kuitenkin lapsen ikä eli 14-17 vuotiaiden perhesijoitukset ovat harvinaisia.

3.3 Jälkihuolto

Kun lapsi täyttää 18 vuotta ja huostaanotto lopetetaan iän myötä, hän jatkaa jälkihuollossa
asuen sijaisperheessä, laitoksessa tai itsenäisesti. Suurin osa jälkihuoltonuorista asuu
itsenäisesti. Jälkihuoltonuoret voivat asua ympäri Suomea. Sataman sosiaalityöntekijä hoitaa
lastensuojelulain

mukaisen

taloudellisen

tuen,

josta

suurin

osa

myönnetään

toimeentulotukilain mukaisesti, avustaa asunnon hankkimisessa sekä muuten tukee nuorta
itsenäistymisessä. Sataman jälkihuollonohjaajat työskentelevät monien itsenäisesti asuvien
nuorten kanssa ja osalle ostetaan tukipalveluja käytännön asioiden hoitamiseen yhdistyksiltä
ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Sosiaalityöntekijä tapaa jälkihuoltonuorta pääsääntöisesti
kerran kuukaudessa.
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Sataman hoitama jälkihuolto alkaa kun huostaanotto päättyy täysi-ikäisyyden myötä ja
palvelu päättyy, kun nuori täyttää 21 vuotta. Palvelun päättyessä nuori kutsutaan
loppuhaastatteluun, jossa nuori saa käydä läpi elämäänsä ja palvelun vaikutuksia siihen sekä
kertoa nykytilanteestaan ja tulevaisuuden suunnitelmistaan. Satamassa seurataan, mihin
nuoret päätyvät jälkihuollon jälkeen (koulutus, työ, toimeentulotuen asiakkuus jne.) ja siitä
tehdään yksi laatumittari. (Liite 6)

Jälkihuollon tehtävänä ja tavoitteena on tukea nuoria sijaishuollon jälkeen normaaliin
elämään, ammatin hankkimiseen ja yhteiskuntakelpoisuuteen. Asiakas saa työntekijöiltä
tukea ja ohjausta kouluttautumiseen, työllistymiseen ja itsenäistymiseen. Työntekijältä
vaaditaan erityisosaamista nuoren kohtaamisessa sekä nuoren oman verkoston etsimisessä
ja vahvistamisessa. Toiveena on, että nuoren yhteydet entisen sijaishuoltopaikan tärkeisiin
ihmisiin säilyvät.
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4. Harjoittelun prosessi Satamassa
4.1 Tutustuminen ja vierestä katsominen

Syventävien opintojen harjoittelija otetaan Satamassa vastaan kuin kuka tahansa uusi
työntekijä. Hän on alusta alkaen osa työyhteisöä. Harjoittelijalle on varattu oma
työskentelytilansa ja kannettava tietokone sekä oma työkalenteri. Ensimmäisten viikkojen
ajan harjoittelija tutustuu Sataman toimintaan ja seuraa ohjaajan työskentelyä eri
työtehtävissä. Tällöin luodaan työn ohessa käytävien keskustelujen rutiini, joita jatketaan
koko harjoittelun ajan. Ohjaajan pitää huomioida harjoittelijan tunnekuormaa, sillä
lastensuojelussa voi joutua kohtaamaan yllättävän raadollisia asioita.

Kun harjoittelija on saanut riittävästi käsitystä Sataman työstä, hän laatii henkilökohtaisen
oppimissuunnitelmansa (HOPS). Tavoitteita harjoittelija pohtii yhdessä ohjaajansa kanssa.
Ohjaaja kannustaa myös harjoittelijaa sopimaan tutustumiskäyntejä muihin organisaation
yksiköihin tai palveluntuottajiin.

Moni harjoittelija hallitsee jo tietokoneohjelmamme, Effican, käyttämisen, mutta jos se on
hänelle uusi, ohjaaja perehdyttää hänet ja lisäksi hän voi päästä päivän kestävään Efficakoulutukseen. Lisäksi harjoittelijan tulee perehtyä lastensuojelun perusasioihin kuten
lastensuojelu- ja perhehoitajalakiin. Harjoittelija osallistuu kaikkiin Sataman yhteisiin
tilaisuuksiin, joista merkittävin on keskiviikkopalaveri. Työnohjaus ja konsultaatiot ovat
ryhmämuotoisia ja niihin harjoittelija otetaan mielellään mukaan. Työyhteisön virkistystoiminta
ja erilaiset koulutustilaisuudet kattavat myös koko työyhteisön.

4.2 Itse tekeminen

Harjoittelija osallistuu asiakasneuvotteluihin ohjaajan tai toisen sosiaalityöntekijän kanssa.
Hän tekee neuvottelusta muistiinpanot ja kirjaa ne Efficaan lapsen asiakirjoihin. Kirjaaminen
on olennainen osa sosiaalityöntekijän työstä ja sitä tehdään myös puhelinkeskustelujen ja
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kotikäyntien ja viranomaisyhteistyön dokumentoimiseksi. Asiakassuunnitelmien laatimiseen
harjoittelija myös pääsee heti osalliseksi kirjaajana.

Jälkihuoltonuorten vastaanottaminen on yleensä ensimmäinen itsenäinen asiakkaan
kohtaaminen, johon harjoittelija pääsee. Hän tekee heille toimeentulotukilaskelmat,
valmistelee päätökset ja maksaa tuet tilille. Hän voi maksaa myös biologisille vanhemmille
toimeentulotukea yhteydenpidosta aiheutuvista kuluista.

Työparityöskentely on omanlaisensa vuorovaikutuksen muoto ja harjoittelun loppuvaiheessa
harjoittelija toimiikin jo melko suvereenisti ohjaajansa työparina. Satamassa harjoittelijat
pääsevät varsin hyvin asiakastilanteisiin mukaan mutta silloin tällöin asiakas ei halua
harjoittelijaa oman asiansa käsittelyyn. Työparin ominaisuudessa harjoittelijan kohdalle ei
kieltäytymisiä tule. Ennen asiakastilannetta harjoittelija perehtyy lapsen taustatietoihin ja
työparin kanssa suunnitellaan tapaamisen kulkua. Työparityöskentely on jaksamisen
kannalta suuri asia, sillä asiakastilanteen jälkeen voi heti purkaa tunnelatauksen ja
reflektoida. Ohjaaja on aina päävastuullinen lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä
ja vetää neuvottelut mutta harjoittelijalla on työparina mitä parhain mahdollisuus tuoda
tuoretta näkökulmaa tilanteisiin.

Harjoittelija etsii itseään kiinnostavan kehittämistehtävän aiheen. Usein työyhteisöstä on ollut
vinkkejä kehittämiseen, joiden ajatellaan hyödyttävän Satamaa. Kehittämistehtäviä on tehty
mm sukulaissijoituksista, jälkihuollosta ja työyhteisön tiimiytymisestä.

4.3 Arviointi

Opiskelijan kanssa käydään koko harjoittelun ajan reflektoivaa keskustelua asiakastilanteisiin
ja muuhun työhön liittyen. Tässä huomioidaan nimenomaan opiskelijan ammatti-identiteetin
kasvua. Harjoittelun aikana järjestetään kaksi tai kolme väliarviointikeskustelua opiskelijan
kanssa. Tällöin käydään läpi, mitä kaikkea hän on jo ehtinyt harjoittelun aikana tehdä ja miten
on sen kokenut. Väliarviointi on harjoittelijan ja ohjaajan välistä tasa-arvoista keskustelua
harjoittelun kulusta opiskelijan asettamat harjoittelun tavoitteet huomioiden.

Harjoittelun lopussa kirjoitetaan yliopistolle loppuarviointi, joka sisältää arviointia työn
perustana olevien tietojen ja taitojen hallinnan asteesta. Syventävien opintojen harjoittelusta
maksetaan pientä palkkaa, joten harjoittelijalta odotetaan jo aktiivista osallistumista
asiakastyöhön, mutta lähinnä vain työparin ominaisuudessa. Ainoastaan jälkihuoltonuoria
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harjoittelija ottaa yksin vastaan. Kirjallisessa arvioinnissa nostetaan esille opiskelijan
vahvuuksia,

kehittämistarpeita

käsitellään

opiskelijan

kanssa

suullisesti.

Palautteen

antamisessa muistetaan ns. hampurilaispalautteen periaatteet.

Harjoittelun lopussa käydään toimistopalaverissa opiskelijan ja koko työyhteisön kanssa
palautekierros, jossa opiskelija saa jokaiselta työntekijältä palautetta, miten ovat yhdessä
toimineet. Lisäksi opiskelija antaa oman palautteensa työyhteisölle ja –yhteisöstä. Usein
miten opiskelija on tässä vaiheessa jo tehnyt harjoitteluun liittyvän kehittämistehtävänsä,
jolloin siitäkin käydään keskustelua. Koska sosiaalityöntekijöillä ei yleensä ole työn ohessa
aikaa eikä jaksamista tehdä kehitystyötä, ovat opiskelijoiden kehitystehtävät olleet arvokkaita
työmme kehittämistä ajatellen.

Parasta palautetta puolin ja toisin on se, että harjoittelijasta tulee myöhemmin Sataman
sosiaalityöntekijä!
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