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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman aiheena on lapsikeskeisyys sijoituksen aikaisessa sosiaalityössä. Tutkielma on luonteeltaan laadullinen tutkimus, jossa on
teemahaastateltu kuutta pääkaupunkiseudulla työskentelevää sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijät työskentelivät joko alueellisessa
lastensuojelussa tai keskitetyissä lastensuojelun erityispalveluissa.
Tutkielman teoreettisessa osuudessa tarkastellaan lastensuojelun historiallista taustaa, lasta lastensuojelun asiakkaana sekä sijoitettujen lasten
elämään liittyviä haasteita. Lapsikeskeisyys määrittyy tässä tutkielmassa sekä työtä ohjaavaksi periaatteeksi että elävän elämän käytännöiksi,
joissa lapsi pysyy työskentelyn keskiössä koko työskentelyprosessin ajan. Lapsikeskeisessä sosiaalityössä olennaiseksi nousee asiakkaana olevan
lapsen ja hänen vanhempansa kohtaaminen. Tutkielman tutkimusosiossa tarkastellaan erityisesti sitä, millaista on lapsikeskeisyys sijoituksen
aikaisessa sosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden näkemyksen mukaan. Lisäksi selvitetään sitä, millaisena lapsikeskeisyys näyttäytyy sijoituksen
aikaisessa sosiaalityössä kun sitä tarkastellaan sosiaalityön toiminnan tasojen kautta.
Tutkielman tuloksissa sijoituksen aikainen sosiaalityö näyttäytyy haastavana ja erityisiä taitoja edellyttävänä työkenttänä. Sijoitettujen lasten
koetaan yhä useammin olevan vaikeahoitoisia, joille on vaikea löytää sopivaa sijaishuoltopaikkaa. Myös työskentelyssä sijoitettujen lasten
vanhempien kanssa koetaan suuria haasteita. Lapsikeskeisyys tämän hetkisessä sijoituksen aikaisessa työskentelyssä oli pääasiallisesti lapsen
edun tavoittelua ja sen valvontaa. Sosiaalityöntekijät kohtasivat lasta eri tavoin ja erilaisin menetelmin, joista keskustelu oli yleisimmin käytetty
työskentelymuoto.
Lapsikeskeisyys sijoituksen aikaisessa sosiaalityössä on toimintaperiaatteen tasolla lapsen esiin nostamista, huomioimista ja arvostamista. Lapsi
tulee ottaa mukaan yhteiseen työskentelyyn ja sosiaalityöntekijän vastuulla on huolehtia siitä, että lapsi todella tulee kuulluksi ja osalliseksi
omassa elämässään. Prosessien tasolla lapsikeskeisyys ilmenee monenlaisissa asioissa, joista lasten mukaan ottaminen neuvotteluihin ja
vanhempien kanssa työskentely olivat eräitä esimerkkejä. Kohtaamisen tasolla lapsikeskeisyys on lapsen suunnitelmallista, säännöllistä ja
henkilökohtaista kohtaamista. Kohtaamisessa otetaan huomioon lapselle luonnolliset tavat kommunikoida ja sosiaalityöntekijältä edellytetään
rohkeutta asettua lapsen kanssa auitoon ja välittömään vuorovaikutukseen.
Lapsikeskeisyydessä nähtiin myös uhkia ja riskejä, jotka liittyivät lapsen liiallisen kuulemiseen ja sitä kautta suojeluvelvoitteen heikentymiseen.
Kokonaisuudessaan saattoi havaita, että lapsikeskeisyys edellyttää sosiaalityöntekijöiltä oman lapsikuvan tarkastelua sekä sosiaalityöntekijän
roolin jatkuvaa reflektointia.
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