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Tiina sanoo yhteistyön alkaessa olleensa 
totaalisen uupunut, skeptinen ja hyvin kärkäs 
asiakas, sillä oli niin hädissään. Hän saikin 
mainetta ”vaikeana” asiakkaana, mikä osaltaan 
saattoi vaikeuttaa monen yhteistyön onnistumista.



PERHEENÄ 
JÄLLEEN
Oli hilkulla, että tämän perheen kohdalla onnellinen 
loppu olisi jäänyt saavuttamatta. Viimeisenä 
keinona kunta osti Pelastakaa Lapsilta kotiin 
tehtävän perhekuntoutuksen. Minna ja Oskari 
alkoivat työskennellä perheen kanssa puolitoista 
vuotta sitten.

Teksti Raili Mykkänen  Kuvat Anna Autio
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A ivan heti ei arvaisi, että tässä per-
heessä on myllertänyt vuosikau-
sia ja rajusti. Veljeksistä Nooa 
paistelee kanafileitä tiimin vas-

taava Minna Jantusen valmistaessa salaat-
tia, ja äiti Tiina kertoo kuulumisia samalla, 
kun perheohjaaja Oskari Karlsson ja Onni 
juttelevat jotain kitaroista. Ilmapiiri on 
kotoisa ja hyväntuulinen. Olen kuulemassa, 
mitä perheessä tapahtui, että olemme nyt 
tässä.

Isä Tuomo oli siirtynyt avioeron jälkeen 
uusperheelliseksi. Sitten pojista keskimmäi-
nen, Onni, alkoi oirehtia siinä määrin, että 
hänet on vuosien saatossa sijoitettu kahdesti. 
Pari kuukautta koulukodissa ja puolisen 
vuotta lastensuojelulaitoksessa. Hän oli se, 
jolla nyrkki puhui. Nooa puolestaan lukittau-

tui huoneeseensa, eikä enää juuri näyttäyty-
nyt. Eikä lapsen masennusta havaitse, ellei 
hänen kanssaan vietä aikaa. Vaikeuksien jat-
kuessa Tiina uupui epävarmuuden ja poikien 
käytöksen äärellä.

Tiina oli se, joka halusi apua, haki apua ja 
sai apua. Perheen kanssa kokeiltiin useita 
erilaisia auttamisen muotoja, mistä seurasi, 
että työntekijöitä oli paljon, ja heidän vaih-
tuvuutensa oli runsasta.

Vanhin pojista, Eetu, on jo lähtenyt omil-
leen.

RAJALLISEN AJAN TIE
Kunnan sosiaaliohjaaja Piia Hirvonen 
sanoo, että perheiden auttamistyön taustalla 
saattavat vaikuttaa asiat, joihin asiakas on 
täysin osaton. Kuntien välinen yhteistyö ja 
tiedon siirto eri palveluiden välillä saattaa 
olla haastavaa. Sosiaalityöntekijöiden vähyys 
hidastaa päätöksentekoa. Sosiaalityöntekijä 
kuitenkin päättää kunkin perheen tukitoi-
mista. Sosiaaliohjaajien työpäivät ovat taas 
hyvinkin pitkiä. Työ tapahtuu iltapäivisin, 
iltaisin ja viikonloppuisin, ja paperityöt vaa-
tivat nekin oman aikansa. Asiakkaiden tur-
hautuminen on ymmärrettävää, mutta vihai-
suus ja epäluulo vain vaikeuttavat prosessia. 

Nämä rakenteelliset syyt vaikeuttivat 
myös Onnin auttamista. Kuntien välinen 
viestintä ei toiminut ja asiakassiirrot venyi-
vät. Kotiuttamisia ei valmisteltu, ei Onnin, 
eikä äidin kanssa. Kotiin palaavan pojan ja 
kotona odottavan äidin varalle ei ollut tarjota 
mitään. Oltiin tyhjän päällä juuri silloin, kun 
tehtyjen toimenpiteiden ansiosta muuten 
olisi oltu hieman plussan puolella.
Sitten romahti - jälleen. 

TURHAUTUMISEN MUURI
Tiina, Piia ja Minna jakavat kaikki saman 
kokemuksen. Tiinan hyökkäävyyden, sen 
toistuvan puolituntisen sanansäilän heilu-
tuksen, jonka uusi työntekijä joutui kohtaa-
maan. Monen työntekijän palaute kunnan 
suuntaan olikin ”se äiti haluaa vaan kaiken, 
sille ei kelpaa mikään”. 

 Tiina kertoo Minnan saaneen hänet 
tietoiseksi siitä, kuinka Nooa katosi paikalta 
välittömästi, kun Onni ilmaantui. Kyse ei 
ollutkaan vain Onnin väkivaltaisuudesta, vaan 
myös Nooan näkymättömyydestä. 
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Minnakin muistaa tällaisen vastaanoton. Hänen 
kysymyksensä Tiinalle kuului: ”Miksi sinusta tuntuu 
noin pahalta?” Kymmenen vuotta lastensuojelun asi-
akkuutta oli padonnut Tiinaan paljon kaunaa. Senkin 
täytyi tulla kuulluksi ennen kuin suorittamisen ja sel-
viytymisen kovettaman vihaisuuden alla uinuneet 
aidot tunteet pääsivät esiin. 

– Minnan ja Oskarin ansiosta sain itkun lahjan takai-
sin. Sain kohdata suruni, sanoo Tiina. 

Pelastakaa Lasten perhetyötä toteuttavat perheoh-
jaajat, lisäksi tiimiin kuuluvat perheterapeutti ja kon-
sultoitavissa oleva järjestön ylilääkäri. Perhekuntoutus 
on yhteinen prosessi koko tiimille. Näin kukaan ei jää 
yksin, eikä uuvu.

Perhekuntoutus on nimensä mukaisesti perheen 
kuntouttamista, arjen ohjaamista ja toimivamman 
näkökulman etsimistä, yhteistyössä kaikkien kanssa. 
Jotta tämä olisi mahdollista, tarvitaan luottamusta. 
Luottamusta ei voi pakottaa. Sen on saatava tapahtua. 
Kun valinta luottamuksen ja yhteistyön puolesta on 
tehty, ihmiset ovat valmiita työskentelemään. Tämä ei 
tapahdu ennalta annettavan aikataulun mukaisesti. 

– Koin, että Minna ja Oskari työskentelevät saman-
arvoisesti kanssani ja uskoivat minun toimineen oikein, 
vaikka sanoin, että minua on vuosikausia kuultu väärin, 
kertoo Tiina tänään, tehtyään puolitoista vuotta kes-
täneen matkan omaan lapsuuteensa ja vanhemmuu-
tensa rakenteisiin ja saatuaan tutkia perheen vuoro-
vaikutuksen taustoja yhdessä Minnan, Oskarin ja poi-
kiensa kanssa.

RAHA EI RATKAISE
Tänään asiat ovat hyvin. Onni käy peruskoulua, seu-
rustelee ja nauttii taituruudestaan kitaran kanssa. Nooa 
käy koulussa ja viettää aikaa kavereidensa kanssa myös 
kodin ulkopuolella. Perheen kuntoutumisessa on ensi-
sijaisen olennaista, että työ päättyy vasta, kun perhe 
on valmis jatkamaan omin voimin. 

 Oskarilla ja Onnilla riittää keskustelemista musiikin 
erityispiirteistä. Aito kiinnostuminen on silta yhteyteen. 
Yhteyden löytymisen jälkeen on mahdollista toteuttaa 
ammatillista osaamista

 Minna ja Nooa kokkailemassa. Vaikka 
perhekuntoutuksessa on yhteinen tavoite ja strukturoidut 
työskentelymenetelmät, on siihen sisällyttävä myös rentoa 
yhdessä olemista ja vapaata keskustelua.
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Tämän takia työtä ei pitäisi johtaa budjettilähtöisesti, sillä 
mikään ei kramppaa prosessia pahemmin kuin tieto, että on 
pakko onnistua kymmenen kerran puitteissa. Nuori, joka ei 
halua yhteistyötä, kestää vastarinnassaan kyllä sen kymme-
nisen tapaamista. Vanhempi, joka haluaa pelastaa perheensä, 
voi ajatella, että aika loppuu, eikä fokus pysy työskentelyn 
tavoitteissa. Perheen työntekijä puolestaan tekee käytettävän 
ajan puitteissa parhaansa. Rakenne ei toimi, mutta usein näin 
toimitaan. 

Vain noin joka viides perhe saa rahoituksen pitkään per-
hekuntoutukseen. Toimivassa perhekuntoutuksessa perhe 
alkaa yhdessä etsiä yhteyttä toisiinsa. Mutta se vie aikaa. 
Jokaisen perheenjäsenen on saatava sisäistää mitä minulle 
tapahtuu, mitä on tapahtunut ja mitä on vielä mahdollista 
tapahtua, eli saatamme alkaa voida perheenä hyvin. Oleellista 
ei ole se, mikä on mennyt pieleen, vaan millä vahvuuksilla ja 
voimavaroilla ratkaisemme tämän käsillä olevan kuvion.

– Puhuin paljon Oskarin kanssa, kertoo isä Tuomo. – Aloin 
nähdä poikieni tilanteen siitä näkökulmasta, josta hän sen 
näki. Aloin tajuta roolini tässä kuviossa. Lopulta tein sen rat-
kaisun, että muutin asumaan omilleni ja Onni muutti osin 
minun luokseni. Näin poikien elämään tuli riittävästi sel-
keyttä. 

SINÄ OSAAT
Vanhemmilla on oltava jaksamista ja voimavaroja, joista lap-
silleen antaa. Tilanteessa, jossa kaikki jo oirehtivat, kukaan 

ei kykene antamaan kenellekään turvaa, saati rakenteita, 
mutta kaikki odottavat toisiltaan juuri sitä, mitä eivät saa. 
Syntyy itseään ruokkiva negatiivinen kierre. 

– Alkutilanne perheessä voi hyvinkin olla, että jokainen 
ihmettelee, miksi häneltä kysellään, kun syyn nähdään olevan 
toisissa. Mutta, perheessä ei ole syntipukkeja ja uhreja, vaan 
vain perheenjäseniä, joista jokainen on vastuullinen, ja jokai-
sen kokemuksilla on väliä. Siitä lähdetään liikkeelle, mikä on 
hyvää, tärkeää ja merkityksellistä, sanoo Minna Jantunen. 

Vaikka pojat oirehtivat, työskentely alkoi äidin kanssa. 
Pojat näkivät äitinsä voinnin tasaantuvan ja hänen osoittavan 
luottamusta työntekijöiden työskentelyä kohtaan. Pelastakaa 
Lasten perhekuntoutus on vahvasti strukturoitua ja aina 
tavoitteellista työskentelyä. Yhdessä perheen kanssa mieti-
tään miksi, ja miten nyt on toimittava ja yhdessä sekä etsitään 
että sovitaan keinot, joilla edetään. Yhdessä päätetään minä 
päivänä arvioidaan, kuinka meni. Kaikki mitä kirjataan, on 
kaikkien tiedossa ja avointa. Dokumentointi tehdään aina 
yhdessä asiakkaan kanssa. 

Ja niin siinä kävi, että Oskari oli ensimmäinen aikuinen, 
jolle Onni avautui koulukiusaamisesta, josta kymmenen vuo-
den tuska ja kipu saivat alkunsa. Lintsaaminen, omanarvon-
tunteen menetys, huono seura, päihteet, väkivalta ja huume-
seulat ovat nyt taakse jäänyttä elämää. l

Tuomo sanoo poikien 
tukemisen ja uusperhekuvion 
yhtäaikaisesti olleen hänelle 
erittäin haasteellisia. 
Toimivampien rakenteiden 
löytämiseksi, hän muutti 
omilleen. Onni asuu 
kouluviikkojen ajan isänsä 
luona. Isää ja poikaa yhdistää 
musiikki. Tuomolla itsellään on 
bänditaustaa. Lasten 
hyvinvointi saattaa vaatia 
aikuisilta vaikealta tuntuvia 
valintoja. ”En ole eroamassa, 
mutta ymmärrän, että nyt 
edetään asia kerrallaan”, 
Tuomo sanoo.
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