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Johtavan viranhaltijan suusta kuultua: 
”Lastensuojelu ja vammaispalvelu ovat meillä 
aivan erillisiä palveluja, ei voida olettaa että 
me viranhaltijat voisimme tietää ja selvittää 

mitä palveluja mistäkin sektorista asiakkaalle 
järjestetään. Kyllä se on asiakkaan ihan 

omalla vastuulla.”



Projektipäällikkö

…vai äiti?



tuska
”Missään vaiheessa sosiaalityöntekijöitä ei ole 
kiinnostanut se, miten nuori hyötyy tuotetusta
palvelusta, sen sijaan viranhaltijat ovat
keränneet todisteita tuen
riittämättömyydestä, jotta nuori voitaisiin
sijoittaa kodin ulkopuolelle.”



Lapsi 9 v.

• Oirehdinta vaikeutui ekaluokkalaisena, 
tutkimuksiin pääsy viivästyi ja kesti 3 
vuotta. Tutkimuksia odottaessa perhe
sai perheterapeutin, joka kävi
muutaman kuukauden ajan 1-2 
krt/vko. Seuraus: kiireellinen sijoitus
laitokseen, jossa muut teini-ikäisiä. 
Perhe luotti sos.tt:hen eikä sijoituksen
uhka käynyt mielessäkään. Sijoitus
purettiin 2 vkon jälkeen
perusteettomana. Hallinto-oikeus
totesi, että sijoitus oli perusteeton. 



Lapsi 16 v.

• ”Perheemme mielivaltainen kohtelu
kyllä nostatti tunteet pintaan. Pointti
säännöistä ja sopimuksista, joita
sosiaalitoimen ei tarvitse itse
noudattaa. Ja kun ei oltu tyytyväisiä ja 
puututtiin epäkohtiin, niin vastavetona
meitä vähäteltiin, syyllistettiin, 
mustamaalattiin jne. Yritettiin jopa
pelotella, ettei tehtäisi kantelua jne. 
Lapsi sijoituksessa 6 kk.”



”Lapsi oli 6kk sijoitettuna ja täysin oman onnensa nojassa. Eristäytyi vielä enemmän. Itse
sitten kotoa käsin hoidin lapseni asioita. Kovasti yritettiin vielä suostutella meitä
jatkamaan sijoitusta huostaanotolla. Lapsi sanoi viimeiseen palaveriin mennessä, että jos
sossut ei jätä häntä rauhaan ja vielä uhkailee, niin tappaa itsensä. Nyt ei suostu enää
mihinkään terapiaan ym. sijoituksen pelossa. Mitään luottamusta meillä ei enää xxx 
kunnan sosiaalipuoleen ole.”



Nuori 18 v.

• Toimintakyky putosi 11-15 –vuotiaana 
kouluakäymättömäksi. Tutkimuksiin 
pääsy kesti neljä vuotta, sai diagnoosin 
vasta 15 v. Kun parissa vuodessa ei 
”tullut tuloksia” niin nuori kirjattiin 
viime vuonna eläkkeelle. AVI 
huomauttanut erikoissairaanhoitoa 
hoidon laiminlyömisestä, EOA kuntaa 
tuen laiminlyönneistä. Nyt seitsemäs 
vuosi eristäytyneenä, nuorella ei mitään 
tukea, oma perhe kannattelee.



trauma



taistelu



uupumus



Työelämästä kadonneet
resurssit?



Sosiaalityön tulostavoitteellisuus ja 
perhetyön vaikuttavuuden vaade 
yhdistettynä ymmärtämättömyyteen 
johtaa raskaisiin ylilyönteihin.

Näillä lapsilla ei ole oikeusturvaa. Ei edes
vaikka vanhemmat osaisivat sitä vaatia.



Palvelurakenteet

Avohuolto Sijoitus

Palvelurakennekuilu
- Ei mitään palveluja

Avohuollon palveluja mm.

- perhetyö

- ammatillinen tukihenkilö

- nepsyohjaus

- kustannukset muutamia 
satoja eur/kk

Kiireelliset sijoitukset, 
pitkäaikaissijoitukset / 
huostaanotot

Kustannukset  →

12 000 eur/kk 

TRAUMA
Kristiina Kantola 2020



Palvelurakennetrauma?



Kiitos!
Kristiina Kantola

@autismiyhdistys.fi
+358407367699

Palvelurakenteiden muutos 
edellyttää paradigman 
muutosta
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