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H: Miltä nuo tehdyt ratkaisut näyttävät nyt jälkikäteen? Jotain siitä mainitsitkin jo. 

Joo, mulle tulee vielä yks tässä tehtiin semmosta työtä niin kun sijaisvanhempien ja isän välisessä 

suhteessa. Eli sijaisvanhemmilla oli erittäin negatiivinen ajatus isästä, kun isä oli joskus ryypännyt ja 

kaikkee tämmöistä näin. Ja siinä tehtiin sitä työskentelyä, että miten tärkeä tälle pojalle tämä isä on 

kaikesta huolimatta ja taustoista huolimatta ja ynnä muuta. Kun nämä sijaisvanhemmat muutti 

suhtautumistaan tähän isään. Muutti suhtautumistaan tähän isään nähden, pojankin olo huomattavasti 

huojentui siinä välissä ja tuota ja isä on muuttanut su siis aivan siis mukavia nämä sijaisvanhemmat. 

Niiden kanssa on niin hyvä nyt tehdä yhteistyötä. Ja kerta kaikkiaaan niiden suhde on niin välitön nyt. Ne 

soitteleekin toisilleen siis tuttavallisesti. Se on muuttunut aivan totaalisesti siis niinkun. Täytyi vain tehdä 

niiden sijaisvanhempien kanssa työtä, mitenkä että otetaan se isäkin vaan tähän hommaan mukaan.  

H: Hän on siis kokenut itsensä ulkopuoliseksi? 

Niin joo joo palavereissakin se oli aivan konkreettisesti sen näköinen anteeksi kun olen olemassa, ja 

syrjäkaareen katto sijaisvanhempia. Nyt aivan siis että me tässä yhdessä tehdään. 

H: Onko isä ollut silloin, kun poika asui äidillään, aktiivinen isän suhteen vai onko isä nyt 

aktiivisimmillaan? 

On se ollut silloinkin jollain tavalla. Siinä yhessä välissä se poika on asunutkin vähän aikaa isän kans, kun 

äidillä oli niin kovat ryyppyjutut. Niin niin tota asunutkin siellä, mutta ei se oikein voinut sielläkään asua, 

kun siellä ei kaikki asiat sillain tullut kouluunlähdöt sun muut hoidettua. Niin tuota näin että isä on 

varmaan tuota kaikkein aktiivisimmillaan mitä koskaan ennen. Ja semmonen luottamus heidän välille on 

syntynyt. Ja se heijastuu siihen poikaan. 

H: Koetko, että sinun työskentely tässä heidän välillään on koko ajan ollut luottamuksellista ja 

semmosta, että mitä ne ongelmat siellä on on liittynyt sosiaalityöntekijän työn kyseenalaistamiseen vai 

onko ongelmat olleet ainoastaan läheisverkoston keskenäistä problematiikkaa? 


