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Perhehoitokumppanit
Suomessa Oy
MYÖNTEISIÄ JA KESTÄVIÄ MUUTOKSIA
Perhehoitokumppanit Suomessa Oy (PKS) on vahvasti
tuetun perhehoidon erityisasiantuntija jo vuodesta
2008. Teemme kuntayhteistyötä kattavasti kautta lähes
koko Suomen! Henkilökuntamme on kasvanut lähes 40
ammattilaisen verkostoksi ja tällä hetkellä kauttamme
sijaisperheisiin sijoitettuja lapsia on jo yli 170.
Visiomme on tuottaa myönteisiä ja kestäviä muutoksia
lasten elämään ja tarjota kunnille mahdollisuus sijoittaa
perheisiin sellaisiakin lapsia, jotka vaikeiden elämänkokemustensa takia tarvitsevat paljon erityistä tukea. PKS
luottaa perhehoidon mahdollisuuksiin; pitkä kokemus on
osoittanut, että myös haastavammin oirehtivat lapset ja
nuoret voidaan sijoittaa.

Neljä Astetta Oy
E L Ä M Ä N M I T TA I S I A M U U TO K S I A

Avosylin yhtymä perustettiin vuonna 2019, ja se
tarjoaa laadukkaan palvelujatkumon sosiaalihuollon
palveluista vahvasti tuettuun sijaishuoltoon. Yhtymän historia on lyhyt, mutta sen tytäryhtiöiden
historia on pitkä.
Me Avosylin yhtymässä uskomme, että lapsen etu
on kasvaa perheessä: ensisijaisesti omassa perheessä tai toissijaisesti sijaisperheessä. Aina tämä
ei ole kuitenkaan mahdollista. Tähän tarpeeseen
vastataksemme perustimme viime vuoden lopussa
uuden tytäryhtiön, Avosylin Asumispalvelut Oy:n.
Yhtymässämme on yli kymmenen vuoden kokemus
avohuollon sekä perhehoitopalveluiden kehittämisestä ja tuottamisesta, jota hyödynnämme nyt myös
Lohjalle avatussa Myllärin yksikössä.
Avosylin-teema syntyy avoimen kohtaamisen tärkeydestä: Meille lapsi on ensisijaisesti lapsi, ei diagnoosi,
ei koskaan menetetty. Jokainen perhe ja lapsi otetaan palveluidemme pariin ilman ennakkoluuloja.

Me emme pelkää haasteita – otamme ne vastaan
avosylin!

Neljä Astetta Oy on tuottanut lastensuojelun vaihtoehtopalveluja avo-, sijais- ja jälkihuollon asiakkaille jo
vuodesta 2005. Toimimme valtakunnallisesti – asiakkaanamme on jo yli 90 kuntaa tai kuntayhtymää! Yrityksessämme työskentelee jo 150 vahvan ammatti-identiteetin
omaavaa työntekijää, ja kuukausittain yli 700 asiakasperhettä on palvelujemme piirissä. Missiomme on tuottaa kokonaisvaltaisesti tarvelähtöisiä palveluita asiakkaillemme niin, ettei yhdenkään lapsen, nuoren tai hänen
vanhempansa tarvitsisi kokea kohtaamattomuutta tai
tunnekylmyyttä, vaan hän kokisi itsensä ainutlaatuiseksi,
arvokkaaksi ja merkitykselliseksi ihmiseksi.

Avosylin Asumispalvelut Oy
M U U TO K S E SS A M U K A N A
Avosylin Asumispalvelut Oy tarjoaa paikan haastavasti
oireileville lapsille, jotka tarvitsevat kuntoutuakseen
vahvemmin resursoitua ympäristöä.
Yhtymässämme on yli kymmenen vuoden kokemus
avohuollon sekä perhehoitopalveluiden kehittämisestä
ja tuottamisesta. Hyödynnämme hankkimaamme
erityisosaamista ja käyttämiämme työskentelymalleja
nyt myös erityistä tukea tarvitsevien lasten laitosympäristössä. Lohjalla sijaitseva Myllärin lastensuojelulaitos
on seitsenpaikkainen Avosylin Asumispalvelut Oy:n
ylläpitämä lastensuojelun erityisyksikkö, jonka toiminta
on tarkoitettu huostaanotetuille tai avohuollon sijoituksessa oleville 7–12-vuotiaille lapsille. Myllärissä hoidetaan
psyykkisesti vaativasti oireilevia lapsia, jotka eivät ole
sairaalahoidon tarpeessa. Toimintamme on käynnistynyt
1.1.2021.

Pandemia
lisää tuen tarvetta
PÄ Ä K I R J O I T U S : T I I A P E R Ä M A A
jää huomaamatta. Jos kotona asiat eivät ole olleet
kunnossa, kodista on voinut tulla ahdistava ja
jopa vaarallinen paikka. Päihdeongelmat, perheväkivalta ja mielenterveysongelmat ovat olleet
pandemian aikana kasvussa. Tästä on viitteitä
tutkimuksessa.

Helmikuun lopussa 2020 tapasin kansainvälisiä
kollegoitani Englannissa. Puhuimme uudesta
viruksesta nimeltä Covid-19, joka oli alkanut levitä
Euroopassa. Irlantilainen kollegani, joka on koulutukseltaan sairaanhoitaja, sanoi, että tästä tulee
pitkä ja vaikea tie emmekä vielä osaa ennakoida
seuraamuksia. Me kollegat nauroimme rennosti
- ja epäuskoisesti: onhan näitä potentiaalisia pandemioita ollut ennenkin, mutta ne on aina saatu
hallintaan.

Kun monet yhteiskunnan toimialat ovat pysähtyneet tai siirtyneet etätöihin, samaan aikaan
monet alat työskentelevät yhä kiireisimpinä.
Terveydenhuollon palveluissa on tehty työtä
vuorotta, ja samoin muut välttämättömät palvelut, kuten lastensuojelupalvelut, ovat jatkaneet
toimintaansa. Meillä on otettu jo heti pandemian
alussa se asenne, että palvelumme ovat asiakkaillemme välttämättömiä. Vaikka olemme joutuneet
sopeutumaan erilaiseen tapaan tehdä työtä, jotta
voimme suojata itsemme ja asiakkaamme tartunnoilta, olemme toimineet häiriöttä koko ajan.

Matkalla lentokentälle Lontoon metrossa minä ja
muut matkustajat seisoimme kuin sillit purkissa
kylki kyljessä. Maskia ei ollut kenelläkään. Silloin
tuli mieleen, että jos täällä jollain on nyt virus, niin
se on kohta meillä kaikilla.
Vuoden 2020 aikana jouduimme pakon edessä
sopeutumaan siihen, että arkemme muuttuu
toistaiseksi. Kun olemme ennen kulkeneet huolettomasti, nyt menoja täytyy riskiarvioida. Monta
tärkeää kohtaamista on jäänyt meiltä kaikilta
väliin ja monta juhlaa on täytynyt juhlistaa eri
tavalla kuin ennen.

Haluankin julkisesti kiittää henkilöstöämme
joustavuudesta ja kestävyydestä tällä kestävyysmatkalla. Olette tuoneet iloa, tukea ja turvaa
tuhansille lapsille ja perheille vuoden 2020 aikana!
Kiitos myös asiakkaillemme, jotka ovat luottaneet
siihen, että tuotamme palvelumme turvallisesti
tässäkin haastavassa tilanteessa!

Me ihmiset olemme eri asemassa pandemian
edessä. Fyysisten kontaktien väheneminen on
tarkoittanut meistä joillekin siirtymistä sähköiseen
toimintaympäristöön, toisille yhä syvenevää yksinäisyyttä. Kerhojen ja tapaamispaikkojen sulku ja
etävastaanotot ovat tarkoittaneet monelle aikuiselle, lapselle ja nuorelle sitä, että heidän hätänsä

Hyvää ja toiveikasta kevättä toivottaen

Tiia Perämaa
Toimitusjohtaja, Avosylin Oy
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Avosylin yhtymä on
enemmän kuin osiensa
summa
Avosylin yhtymä tarjoaa sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia palveluita. Yhtymän historia on lyhyt, mutta sen tytäryhtiöiden historia on pitkä.
Avosylin Oy omistaa tytäryhtiöt Perhehoitokumppanit Suomessa Oy:n, Neljä Astetta Oy:n ja
Avosylin Asumispalvelut Oy:n. Perhehoitokumppanit Suomessa Oy (PKS) perustettiin Suomeen
keväällä 2008. Sen taustalla on englantilainen
sosiaalityöntekijä ja hänen kanssaan työskennellyt
perhehoitaja. Nämä kaksi kehittivät sosiaalityöntekijän ja perhehoitajan välistä yhteistyötään vahvan
tuen suuntaan saadakseen yhden haastavasti
oirehtivan lapsen perhesijoituksen onnistumaan.
Kun tämä sijoitus onnistui, he ajattelivat, että vahvasta perhehoidon tuesta olisi hyötyä muillekin
perhehoitajille ja lapsille. He tajusivat, että vahvalla tuella yhä useampi lapsi pystyttäisiin sijoittamaan perhehoitoon. Perhe on luontainen kasvuympäristö lapsille, ja sen mahdollistamiseksi olisi
ponnisteltava myös sijoitettujen lasten kohdalla,
koska traumat, jotka ovat syntyneet vuorovaikutuksessa lasten tärkeiden ihmisten kanssa, korjaantuisivat parhaiten samalla tavalla. Vähitellen
he alkoivat tarjota tätä palvelua yritystoimintana
perhehoitajille ja kunnille.
Noin kymmenen vuotta Englannissa toimittuaan
he kertoivat toimintatavastaan kansainvälisessä
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perhehoidon IFCO konferenssissa kiinnostuneille
ammattilaisille eri puolilta maailmaa. Näin sai
pikkuhiljaa alkunsa sisaryrityksemme toiminta
Irlannissa. Irlannissa ei yksityinen perhehoito
ollut aiemmin lain mukaan mahdollista. Lapsia
sijoitettiin Irlannista Britanniaan perhehoitoon,
koska sijaisperheitä ei löytynyt riittävästi.
Perustaja-omistajastamme sosiaalityöntekijä Jim
Cockburnista sekä hänen perhehoitaja-kumppanistaan Jan Reesistä tuli näin ensimmäisiä
sosiaalisia investoijia, jotka investoivat vahvasti
tuetun perhehoidon aloittamiseksi useissa maissa,
joissa laitoshoidon osuus lastensuojelussa oli iso
tai perhehoitoa ei juuri tunnettu sijoitusmuotona.
Näin sai alkunsa Ruotsin ja Suomen toiminta,
mutta pikkuhiljaa myös toiminta muilla mantereilla
paikoissa, kuten Kanada, Australia, Uusi-Seelanti,
Japani, USA ja niin edelleen. Suomen ja sisaryritystemme kautta on sijoitettu kymmeniä tuhansia
lapsia perhehoitoon. Heistä monet ovat itsenäistyneet ja lukemattomat lapset ja nuoret jälleen
yhdistetty perheidensä kanssa. Muutama vuosi
sitten muun maailman toiminta säätiöitiin. Martin
James Foundation tekee laaja-alaista hyväntekeväisyys- ja vaikuttamistyötä lasten olojen paran-

tamiseksi ja perhehoidon kehittämiseksi ympäri
maailmaa. Euroopan toiminta on edelleen yritystoimintaa. Suomi, Irlanti, Ruotsi ja Norja tekevät
tiivistä yhteistyötä lastensuojelupalveluiden
kehittämiseksi.

yhdistää yhteisen mission, vision ja arvopohjan
lisäksi monta asiaa. Visiomme mukaan meidän on
tuotettava laadukkaita palveluita ja kehitettävä
toimintaamme jatkuvasti. Samaan aikaan meidän on pystyttävä toimimaan niin kustannustehokkaasti kuin mahdollista. Avosylin yhtymässä
meillä on yhteinen strategia, yhteiset hallinnon
prosessit, yhteinen laatujärjestelmä ja yhteinen
hoidollinen viitekehys, muutamia isompia yhdistäviä tekijöitä mainitakseni. Yritysten yhdistymisen
jälkeen olemme tuoneet yksittäiset työntekijät
eri yrityksistämme yhteiseen hallinnon tiimiin
voidaksemme työskennellä tavoitteellisesti ja
kustannustehokkaasti. Yhteisessä hallinnossamme
hoidetaan:

2015 PKS ja Neljä Astetta Oy yhdistyivät yrityskaupan myötä. Neljä Astetta Oy on perustettu
vuonna 2005 Petri Sinisalon ja Mikko Meritien toimesta. Mikko ja Petri olivat olleet ystäviä lapsesta
alkaen. Ystävysten aikuistumista leimasi Mikon
kokemukset sijoitettuna olosta nuorisoiässä.
Aikuistuttuaan ystävät miettivät, miten voisivat
tukea sijoitettuna olleita nuoria parhaimmalla
mahdollisella tavalla, ja Neljä Astetta Oy sai
alkunsa. Neljässä Asteessa kehitettiin työskentelytapaa, jolla koko sijoituksen voisi välttää. Ajateltiin, että perheen tulisi saada monipuolista tukea,
jossa huomioitaisiin sekä lapsi että vanhemmat
omine tarpeineen ja koko perheyhteisön vuorovaikutussuhteet. Samoin kuin PKS:n emoyrityksessä aikoinaan innovoitiin uutta, myös Neljässä
Asteessa kehitettiin lastensuojelupalveluihin
jotakin ainutlaatuista: MES®-ohjelma sekä ainutlaatuisen perhetyön malli. Vuosien kuluessa Neljästä Asteesta kasvoi yksi suurimmista avohuollon
palveluiden tuottajista, joka jälkihuoltotyön lisäksi
tarjoaa monenlaisia avohuollon palveluita.

taloushallinto
(talousraportointi, laskutus, kirjanpito,
perhehoitajien palkkiot ja kulukorvaukset ym.)

henkilöstöhallinto
(palkat, työsuhdeasiat, sopimukset, työntekijöiden työhyvinvoinnin rakenteiden
kehittäminen)

työvälineet
(IT, autot, toimistot, asiakastietojärjestelmät)

laatujärjestelmän kehittäminen,
auditointi ja raportointi
(laatukäsikirja, kirjaaminen, asiakastyytyväisyyskyselyt, vaikuttavuuden mittaus sekä
omavalvonta)

Yrityskaupan toteutuessa vuonna 2015 ratkaisevaa oli yhteinen arvomaailma. Kumpikin yritys oli
kokemusasiantuntijuudelle perustettu, ja yritysten
toiminnan keskiössä olevat arvot olivat samanlaisia. Kumpaakin yritystä ajaa missio parantaa lasten, perheiden sekä yhteisöjen elämää. Yhteinen
visiomme Avosylin yhtymässä on, että palveluillamme haluamme tuoda positiivisia ja myönteisiä
muutoksia lasten ja heidän perheidensä elämään.

sopimushallinta
tietosuojan omavalvonta
viestintä
Kun työ tehdään noin kahdensadan työntekijän
voimin pääosin perheissä, ja sen lisäksi hallinnoimme noin kahdensadan perhehoitajan maksuja sopimusliikennettä, on hallinnon työn sujuttava
kuin rasvattu, jotta kentän työntekijät voivat
keskittyä työhönsä perheissä.

2019 perustettiin Avosylin Oy PKS:n ja Neljän
Asteen emoyritykseksi. Se toi meille yhteisen
nimittäjän ja yhteisen identiteetin: me kuulumme
Avosylin yhtymään. Avosylin yhtymän yrityksiä

”

Avosylin Oy toi meille yhteisen nimittäjän
ja yhteisen identiteetin: me kuulumme
Avosylin yhtymään.
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Yhteisen mission, vision ja arvomaailman sekä
yhteisen hallinnon lisäksi Avosylin yhtymässä
kaikilla palveluilla on yhteinen hoidon viitekehys.
Tätä viitekehystä kehitetään yhteistyössä, ja se
mahdollistaa työntekijöidemme yhtenäisen työotteen kaikissa palveluissamme. Vaikka lastensuojelupalveluissa on ensisijaisesti kysymys työntekijän
ja lapsen sekä hänen perheensä aidosta kohtaamisesta ja työtä tehdään pitkälti omalla persoonalla, uskomme vahvasti siihen, että voidaksemme
tehdä laadukasta työtä meillä on oltava yhteinen

koulutuksellinen viitekehys. Kaikki työntekijämme
sekä perhehoitajamme saavat koulutuksen PersonBrain®-menetelmään, Tiimivanhemmuus®-malliin ja sitä kautta myös kiintymyssuhdeteoriaan.
Lisäksi työntekijöitämme koulutetaan luontoja hyvinvointiteemaan, dialogisuuteen sekä
MES®-menetelmään. Hoidollisesta viitekehyksestä
tulee vahva perusta työntekijälle toimia ammattilaisena erilaisissa tilanteissa, käyttää osaamistaan
lapsen ja perheen hyväksi sekä olla läsnä. Oma
persoonallinen ote on mauste siihen päälle.

Avosylin yhtymä
Tiia Perämaa
Toimitusjohtaja

Avohuollon
palvelut

Keskitetyt
hallintopalvelut

Toni Sipiläinen

Sijaishuollon
palvelut
Katja Halonen

Missio • Visio • Arvot

Neljä Astetta Oy

Asiantuntijapalvelut

Viitekehys

Palvelualueet

•

Suomessa Oy

Avosylin
Asumispalvelut Oy

Palvelualueet

Laitokset

Perhehoitokumppanit

Koulutus ja
konsultaatio

Laatujärjestelmä

•

Työhyvinvointi

Avosylin yhtymän organisaatiorakenne.
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•

Koulutus

Kuvissa Myllärin yksikkö ja sen henkilöstöä.

Vuoden 2021 alusta perustimme ensimmäisen
lastensuojelun laitoshoidon yksikön nimeltään
Mylläri. Mylläri sijaitsee Lohjalla ja toimii erityisyksikkönä 7–12-vuotiaille lapsille, jotka vaativat
laitoshoitoa psyykkisen oirehdintansa vuoksi.
Perustimme oman laitoshoidon yksikön, koska
halusimme oman vaihtoehdon samalla hoidollisella viitekehyksellä niille lapsille, jotka eivät
oirehtimisensa vuoksi ainakaan heti ole hoidettavissa perheissä vaan tarvitsevat vankempaa
aikuisjohtoisuutta arkeensa. Myllärin ammattitaitoinen työntekijätiimi aloitti työnsä perehdytyksellä ja kouluttautumisella hoidolliseen viitekehykseemme joulukuun puolessa välissä. Nyt he
ovat avainasemassa kehittämässä korkealaatuista
laitoshoitoamme.

tarjota niihin vaikuttavia ratkaisuja laaja-alaista
osaamistamme ja kokemustamme käyttämällä.
Samalla ymmärrämme, että meidän toimintamme
on oltava vastuullista monesta näkökulmasta
tarkasteltuna: kuntien taloudelliset resurssit ovat
rajalliset, meidän palveluidemme on siis lunastettava odotukset ja oltava kannattava investointi
kunnalle. Samaan aikaan meidän on toimittava vastuullisesti yhteiskunnallisessa mielessä.
Olemme mukana yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä omalla tavallamme sekä vähennämme
toiminnastamme aiheutuvaa hiilijalanjälkeä
tavoitteellisesti. Kaikista tärkein palvelulupaus on
kuitenkin asiakkaillemme palveluissamme: meidän
tehtävämme on olla läsnä, kohdata, pyrkiä dialogisuuteen ja käyttää kaikkea osaamistamme, jotta
pystymme tukemaan lapsia ja perheitä muuttamaan ja vakauttamaan oman elämänsä.

Meidän päämäärämme on olla luotettava kumppani kunnille ja luotettava palveluntuottaja asiakkaillemme. Jatkuva kehitys ja palveluiden innovointi on meillä keskiössä. Asiakkaiden tilanteet
ovat moninaisia, ja meidän velvollisuutemme on
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Eheäksi kuvien avulla
Neljän Asteen Tiina Savolainen tekee kameransa avulla näkyväksi ihmisiä. Kun
kuvaaja osaa leikitellä, löytyy aiemmin pelkästään hankalilta tuntuneiden tilanteiden moninaisuus, kauneus ja voima. Tie eteenpäin.
Rentoutuminen on tärkeää

lasten arkea. Kun asiat tuodaan kuvien kautta
näkyviksi, syntyy aiheesta lempeällä tavalla tarina.
Vaikeista hetkistä elämässä nousee ihmiselle näky
väksi voimatarina itsestään selviytyjänä. Kuvien
kautta henkilö pystyy prosessoimaan asioitaan. Se
on voimauttavaa ja antaa mahdollisuuden päästä
eteenpäin. Tärkeintä prosessissa ei kuitenkaan
ole itse kuvat, vaan tapa, jolla kuvia ja kuvattavaa
katsotaan. Kuvausprosessien merkitys rakentuu
korjaavista katseista ja nähdyksi tulemisesta.

– Tunnustelen aina aluksi tunnelmia, kertoo Savo
lainen. – Kuvattavana oleminen saattaa aluksi jän
nittää. Otan ehkä vähän kauempaa maisemakuvia,
joissa kuvattava on osana ympäristöä. Joidenkin
kuvattavien on ollut helpompi olla tilanteessa, kun
he ovat tuoneet mukanaan vaikkapa koiran tai
hevosen.
Pikkuhiljaa toiminta ja kuvaustilanteet alkavat
tulla tutummaksi. – Henkilö rentoutuu, prosessi
syvenee ja saadaan otettua hänelle tärkeitä kuvia.
Prosessia kuljetaan yhdessä, teetetään matkan
varrella lisää kuvia ja mietitään, mitä uudet valokuvat voivat nostaa esille ja onko lähtötilanne
muuttunut. Yllättävillä asioilla on vaikutusta.
– Sama kuva väreissä tai mustavalkoisena kertoo
selkeästi eri tarinaa. Näin henkilö voi prosessoida
menneisyyttään usealla tavalla.

Jokaisesta löytyy voimaa!
– Kuvauspaikat valikoituvat yhdessä suunnit
telemalla niin, että kysyn kuvattavalta, mitä hän
haluaa tuoda esiin. Havainnoin kameran linssin läpi
asioita ja koitan saada kuvattavan oman vision
taltioitua kuviin. Tarkoitus on kulkea flown mukana
ja löytää tilanteita, jotka tuovat hänen toivomiaan asioita esiin. Kuviin voi myös liittää vaikkapa
musiikkia, runoja tai tarinaa. Kun henkilö kirjoittaa
itsestään, syntyy omanlaisensa voimatarina. Näin
kirjoittaja tekee näkyväksi sitä, minkälaisia voimavaroja on itsestään löytänyt ja millaisista tilanteista hän on selvinnyt yli. Elämä kulkee eteenpäin
ja muuttuu paremmaksi. Joillekin lastensuojelulla
saattaa olla hieman pelottava kaiku, mutta nämä
tarinat ovat tuoneet näkyväksi sen, että ihmisissä
on paljon sisäistä kauneutta ja voimaa, jota ei
arjessa aina huomaa. Pysähtymällä tarinansa ja
itsensä äärelle lempeän ja turvallisen menetelmän
ja henkilön kanssa on mahdollista saada päivitetty
versio itsestään. Elämä kantaa koettelemusten yli,
ja voimauttava kokemus tuo työkaluja tulevaisuu
den haasteita varten. Värisävyjä on paljon. Elämä
jättää arpia, mutta jokaisesta löytyy voimaa!
Lastensuojelu voi kulkea rinnalla, eikä merkitä vain
rajoitteita tai vaikeita tilanteita.

Suoraan ytimeen
Savolainen keskustelee kamerallaan. – Tehtäväni
on luoda kuvaustilanteisiin luottamuksellinen ja
turvallinen ilmapiiri, jolloin kuvattava saa olla oma
itsensä seurassani ja kertoa tarinaansa. Keskuste
lujemme pohjana on vuorovaikutustilanne, jossa
molemmat sanoitamme havaintojamme. Voimauttava valokuvaus ohjaa usein pisteeseen, johon
ei ole mahdollista päästä niitä näitä juttelemalla.
Luonnon ja ihmisen kauneus pääsevät kukoistamaan kameran linssin kautta. On olemassa vain
se hetki ja kenties yhteys johonkin ajattomaan.
Lastensuojelun kentällä kuvattavan painolasti on
saattanut kulkea hänen mukanaan jo vuosia. Kyse
voi olla kiusaamisesta, väkivallasta, parisuhdeon
gelmista tai syömishäiriöistä. Olen kuvannut myös
eroperheitä. Erosta kärsineillä lapsilla on ollut
tarve kuville, joissa etävanhempi saadaan osaksi
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Ensin kuunnellaan.
Sitten autetaan.
Perhehoitokumppanit Suomessa Oy:n pohjoisen aluepäällikkö Birkitta Ala-aho
ja Avosylin yhtymän koulutusjohtaja Jukka Sihlman osallistuivat koko yhtymän
yhteiseen dialogisen perhetyön koulutukseen.
Taitava kouluttaja

– Osoitin kiinnostukseni koulutukseen ja tulin
valituksi, kuvailee Ala-aho. – Oli antoisaa, että
koulutus järjestettiin molemmille yrityksille. Näin
pääsimme tutustumaan tarkemmin myös Neljän
Asteen henkilöstöön.

Koulutuksen järjestäjästä Ala-aholla ja
Sihlmanilla on pelkästään hyvää sanottavaa.
– Pidin kouluttajan tavasta kertoa ja ohjata,
aloittaa Sihlman. – Pekka Holm on kouluttajana
perehtynyt, ja hänellä on vahva kokemus asioista,
joita hän opettaa, lisää Ala-aho. – Aihe oli minulle tuttu maisteritutkinnon kautta, mutta sain
valtavasti uutta tietoa. Kyseessä oli taitavasti
rakennettu koulutuskokonaisuus, jossa teoria
ja käytäntö nivoutuivat upeasti yhteen.

Mieluisa yllätys
Koulutus käynnistyi kahden päivän jaksoissa helmikuussa 2019 ja siirtyi koronan myötä etätyöskentelyyn. Aluksi muutos ei tuntunut Ala-ahosta
hyvältä ajatukselta. – Mietin, kuinka dialogisen
ja voimavarakeskeisen perhetyön koulutus tulee
onnistumaan etänä. Tekniikka ja koulutukseen
osallistuneet ihmiset kuitenkin yllättivät positiivisesti. Viimeinen koulutuspäivä oli eilen, ja
minulla oli sellainen olo, että olisin ollut samassa
paikassa muiden osallistujien kanssa. Aloitimme
koulutuksen yhdessä, ja se varmaankin kantoi
koulutuksen loppuun asti.

Aitoa kuuntelua
– Tärkeintä antia itselleni oli se, kuinka harjoitusten kautta opettelimme pääsemään eroon vanhoista työhön liittyvistä maneereista ja löysimme
aitoa dialogisuutta, sanoo Ala-aho. – Työntekijän
rooli ei ole tietää ylhäältä tai ohjeistaa asiakasta,

Kuvissa Jukka Sihlman ja Birkitta Ala-aho.
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vaan auttaa häntä kohti ratkaisuja. Tavoitteena
onkin aina asiakkaan oman toimijuuden lisääminen tai löytäminen. Ihmisten kanssa tehtävässä
työssä on vaarana, että kuunnellaan näennäisesti
ja tehdään nopeita tulkintoja. Koulutuksessa
opettelimme kuuntelemaan, mitä asiakas sanoo.
Tätä on aito vuorovaikutus. Dialogi on kolme kertaa enemmän kuuntelemista kuin puhumista.

kuulemamme oikein. Monesti asiakkaalla kulkee
hankalia asioita painolastina, puhuimme paljon
ylisukupolvisuudesta. – Keskustelu täytyy saada
tuotua tähän päivään, mitä tilanne tarkoittaa
juuri nyt ja miten tilanteesta päästään kulkemaan
eteenpäin, muotoilee Ala-aho. – Moniäänisyys on
myös tärkeää. Aina ei riitä, että puhumassa ovat
työntekijä ja asiakas, vaan asiakkaan läheisten
ja toisten toimijoiden äänten kuuluminen on tärkeää. Sihlman tarkasteli koulutuksen aikana sitä,
kuinka dialogisuutta voisi entisestään vahvistaa
myös MES®-ohjelman sisällä sekä MES®-yksilötyössä. – Perhekeskeisyys ei aina tarkoita, että
koko perhe ja suku ovat paikan päällä, mutta he
elävät puheissa mukana. Voi vaikka kysyä, että
mitä äitisi ajattelisi tästä asiasta?

Kohdataan ennakkoluulomme
rohkeasti
– Harjoittelimme ammatillisen näkemyksen
kunnioittavaa esille tuomista, luonnehtii Ala-aho.
– Asiakkaalle täytyy antaa tilaa ja vaihtoehtoja
edetä asioissaan. Ammattilaisena lähdemme
usein liian herkästi tekemään tulkintojamme, kun
meidän pitäisi kysyä lisää yksittäisen asiakkaan
kokemuksesta. Emme voi tietää asiakkaan asioita
paremmin kuin hän itse. Tarkoitus ei ole myöskään koittaa ymmärtää tilanteita nopeammin
kuin hän. Tahti on tärkeä ymmärtää, ja kohtaamisille täytyy löytyä riittävästi aikaa. Kuunteleminen on tärkeä osa kaikkien sosiaalialan
ammattilaisten osaamista, mutta tämä syvensi
taitojamme. Pekka Holm esitteli teoreettisia lähtökohtia, joiden jälkeen palasimme harjoitteluun.
Harjoittelu olikin hyvin keskeisessä roolissa.

Aito ylpeys osaamisesta
Koulutus sai osallistujat miettimään omaa toimintaansa yleisemminkin. Kuinka pystyn olemaan
omassa elämässäni dialogisempi? Siviilielämässä
se voi olla jopa hankalampaa kuin työelämässä,
sanovat molemmat. – Kirjoitin koulutuksen
aikana ydinsanoja ylös, ja yksi niistä oli ”ylpeä”,
sanoo Ala-aho. – Olen ylpeä siitä, mihin tyyliin
meillä Avosylin yhtymässä puhutaan asiakkaista.
Tätä tukevat myös asiakkaiden antamat palautteet siitä, että olemme hyvin saatavilla. Meille voi
kertoa asioista ja tulla kuulluksi sekä autetuksi.
On upeaa saada olla mukana tässä porukassa ja
työssä.

Harjoittelua pienryhmissä
Harjoituksissa asetuttiin pienryhmissä rooleihin.
– Yksi oli työntekijä, toinen asiakas ja kolmas
tarkkailija, kertoo Ala-aho. – Valitsimme aihealueiksi esimerkiksi aiheita omista elämistämme. Itse
aihe ei ollut pääosassa, vaan se, kuinka toimimme
vuorovaikutuksessa ja kuuntelemme sekä poimimme asioita käsiteltäväksi. Kävimme tilanteita ryhmänä läpi ja havainnoimme, mitkä asiat
nousivat erityisesti esille. Löysimme aina uusia
elementtejä, joihin meidän täytyy osata kiinnittää huomiota. Se oli hyvin tehokasta. Tarkoituksemme on nyt viedä taitoja omien tiimiemme
käyttöön. Myös Sihlman löysi pohdittavaa.
– Huomasin, että minulla on usein tarve tarjota
ratkaisuvaihtoehtoja, miettii Sihlman. – Asiakkaan
olisi hyvä löytää ratkaisut itse, ilman, että niitä
syötetään hänelle väkisin.

– Aina työntekijän ei tarvitse sanoittaa tai
olettaa, mitä asiakas tuntee. Minä kirjoitin ylös
Charles Chaplinin lainauksen, ”Peili on minun
paras ystäväni. Aina kun minä itken, se ei naura”,
kiteyttää Sihlman.

”

Moniäänisyys kunniaan
Asiakkaan kokemusmaailma ja halu ymmärtää sitä ovat hyvin tärkeitä. Emme voi tehdä
tulkintojamme yksin, vaan yhdessä asiakkaan
kanssa. Meidän täytyy miettiä, ymmärrämmekö

Avosylin-porukan kanssa oli mukavaa
tehdä yhteistyötä, koska kaikista osallistujista välittyi sitoutuneisuus vaativaan
lastensuojelutyöhön. Heillä oli kyky kääntyä tarkastelemaan omia sekä yhteisiä ajattelu- ja toimintatapojaan lastensuojelussa.
Osallistujilla oli myös aito halu toteuttaa
arvokasta auttamistyötä lasten ja nuorten
kanssa sekä heidän perheiden kanssa.
– Pekka Holm,
Dialogic Partner Oy
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Työhyvinvoinnin tukemista
MES®-työnohjauksella
Avosylin toteutti Tampereella viime vuonna MES®-työnohjaushankkeen, johon
osallistui kaupungin lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä.
Reilun vuoden lastensuojelussa työskennellyt sosiaalityöntekijä Kaisa Karhu oli tyytyväinen hankkeeseen. – Tämän kaltainen sosiaalityön työnohjaus on hieno juttu. Mukana oli lastensuojelun
työntekijöitä eri tiimeistä. Kaikki olivat upeita persoonia, ja kemiamme kohtasivat. Kokoonnuimme
kerran kuukaudessa ja pohdimme MES®-karttojen
avulla, mikä on sosiaalityössä ja ammatissa tärkeää. MES®-työnohjauksessa oli joka kerta kartta,
jonka avulla tarkastelimme omia henkilökohtaisia kokemuksiamme, arvojamme ja tapojamme
toimia. Malli salli sen, että jokainen jakoi sen, mitä
tahtoi elämästään.

yhtymän Anne Niittymäki on huomannut työnohjaajana, että alan ihmiset eivät välttämättä halua
käsitellä työnohjauksissa niinkään asiakasasioita,
vaan pohdinta menee työtä ohjaavien arvojen,
rajaamisen haasteiden ja työssäjaksamisen
teemoihin. – MES®-työnohjauksissa tarkastelun
suunta on yksityisistä kokemuksista ja ajattelusta
yleisiin kaikkia koskettaviin teemoihin. Tällaisella
teemoitetulla, puolistrukturoidulla työnohjauksella
päästään mielestäni nopeasti olennaisten asioiden
äärelle.

Kun tuntee itsensä, voi auttaa muita

Läpikäytyjä asioita voi hyödyntää asiakastyössä.
– Kun pohdimme omia selviytymiskeinoja, tajusin, että olen maailman huonoin päättäjä omassa
arjessani, naurahtaa Karhu. – Se sotii työrooliani vastaan, mutta asian ymmärtäminen auttoi
minua tiedostamaan heikkouksiani, joita asian
taustalla piilee. Ja kenties kehittämään niitä,
jotta ymmärrän hallita niitä töissäni. Sain myös
kirkastettua arvoja, joiden pohjalta haluan tehdä
työtäni. Arvot täytyy olla kirkkaana mielessä, työ
on niin raskasta. Mielessäni täytyy olla tilaa maailmanparantamiselle sekä vastaus kysymykseen
”miksi sietää kaaosta”. Se toimii myös vastalääkkeenä kyynistymiselle. Tällainen hanke voisi olla
tarpeellinen kaikille. Hyvin suunniteltu ja tehokas
kokonaisuus.

Työ ja arki kulkevat käsi kädessä

Ihmisten kanssa tehtävä työ on aina jollakin tapaa
heittäytymistä. Sosiaalityön laatu paranee, kun
työntekijä tuntee itsensä. – Laki antaa työlle raamit, mutta asiakkaan luona työtä tehdään persoonan kanssa, joten on tärkeää tunnistaa omat tunnereaktionsa ja mahdolliset vaikuttimensa työssä.
Oli mahtava tilaisuus päästä käymään arvopohjaista, kriittistä reflektiota sosiaalityöstä. Työn
arjessa on liian vähän tilaa tehdä tätä. Keskustelujen kautta sain uusia näkökulmia. Kaikki tämä
on hyvä sekä asiakkaan että oman jaksamisen
kannalta. Näin pääsemme tekemään laadukasta
sosiaalityötä. MES®-työnohjauksissa esimerkiksi
pohdittiin, miten omat lapsuuden kokemukset
voivat vaikuttaa siihen, mitä työntekijä vanhemmuutta arvioidessaan pitää tärkeänä.

– Ryhmän palautteet olivat kannustavia ja uudentyyppinen työnohjaus on herättänyt kiinnostusta.
Kaksi MES®-työnohjausryhmää käynnistyi juuri
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän sosiaalihuollon sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille, toteaa
Niittymäki.

Asian ytimeen
Sosiaalityöntekijöiden vaihtuminen ja jaksaminen
lastensuojelussa on ollut pitkään haaste. Avosylin

12

”

Tällainen hanke voisi olla tarpeellinen
kaikille. Hyvin suunniteltu ja tehokas
kokonaisuus.

Kuvassa vasemmalta oikealle Anne Niittymäki ja Kaisa Karhu.
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Asiakasta osallistavasta
dokumentointitavasta
gradu
Yhteiskuntatieteiden maisteri Venla Jauhola teki pro gradu -tutkielmansa
aiheesta Asiakkaiden kokemuksia osallistavasta dokumentoinnista
perhetyössä.
Lisätään asiakkaan osallisuutta

mitä vaikutuksia sillä on. Kysyin avopalvelujohtaja
Toni Sipiläiseltä lupaa tehdä graduni aiheesta ja
haastatella Neljän Asteen asiakkaita. Sipiläinen
kertoi osallisuuden olevan yksi Neljän Asteen
suurista teemoista ja suostui pyyntööni. Sosiaalityöntekijä Aino-Marja Koistinaho auttoi minua
etsimään haastateltavia.

– Työskentelin aiemmin perhetyöntekijänä. Tullessani Neljälle Asteelle oli yrityksellä käytössä
osallistava dokumentointi, eli kun perhetyön
tapaamisesta kirjataan raportti, myös asiakas oli
prosessissa mukana. Aiemmin olin tottunut siihen,
että asiat oli vain kirjattu ylös, joten tiedossa ei
aina ollut, mitä asiakkaan mielessä liikkui. Neljällä Asteella käytäntö oli mielestäni hyvä, koska
se sekä lisäsi työskentelyn ammatillisuutta että
ohjasi perhetyöntekijän pohtimaan asiakkaan
näkökulmaa.

Varsin toimiva menetelmä
– Tutkielman keskeinen johtopäätös on, että
asiakasta osallistava dokumentointitapa lisää työn
avoimuutta, parantaa asiakkaan ja työntekijän
välistä suhdetta sekä lisää asiakkaan luottamusta
työntekijään. Tämän lisäksi osallistavaa dokumentointitapaa voidaan käyttää työvälineenä
asiakastyössä.

Haastattelututkimus käyntiin
– Käytäntö kiinnosti minua ja halusin selvittää,
mitä mieltä asiakkaat ovat työskentelytavasta ja
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kyllä

Haluan suojella ja tukea lasta

ei

kyllä
Olen vakiintuneessa parisuhteessa tai elän yksin
kyllä

kyllä

ei

Minulla on kodissani tilaa tai oma huone
sijoitettavalle lapselle
kyllä

ei

Jos ryhtyisin sijaisvanhemmaksi, haluaisin
tehtävääni tukea

ei

kyllä

Olen hyvinvoiva ja oma elämäni on kunnossa
kyllä

ei

Olen valmis tukemaan lasta harrastuksissa,
koulunkäynnissä ja kaverisuhteissa

ei

Lapseni ovat yli 2-vuotiaita tai minulla
ei ole lapsia
kyllä

ei

ei

Jos vastasit kaikkiin kysymyksiin kyllä,
sinulla on hyvät edellytykset ryhtyä
Perhehoitokumppanit Suomessa Oy:n
kautta sijaisvanhemmaksi!

ei

Jokainen perhe voi muuttaa maailmaa!
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!

ei

Pidän lapsista ja ymmärrän, että sijaisvanhemmuus vaatii pitempiaikaista sopeutumista
kyllä

t
ny

Ymmärrän, miten tärkeää lapsen on pitää
yhteyttä omiin vanhempiinsa ja sukuunsa, vaikka
hän olisikin sijoitettu, ja haluan tukea lasta tässä

Olen yli 25-vuotias
kyllä

aa
st
Te

Olisiko minustakin
sijaisperheeksi?

Muutetaan
maailmaa yhdessä
Liity joukkoomme – perhehoitajaksi, työntekijäksi, yhteistyökumppaniksi.
Rakennetaan yhdessä kolmannen sukupolven lastensuojelupalveluita.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
avosylin.fi | perhehoitokumppanit.fi | 4astetta.fi
Seuraa meitä myös Facebookissa!

