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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Porvoon kaupungin tarjoamien jälkihuolto-

palveluiden toimivuutta nuoren näkökulmasta. Tutkielman avulla pyrittiin selvittämään toi-
saalta mikä jälkihuollossa nuorten mielestä toimii ja toisaalta mitä nuorten mielestä voisi ke-
hittää. Pyrittiin myös saamaan tietoa jälkihuollon merkityksestä nuoren elämässä. Tarve tut-
kielman toteuttamiselle nousi Porvoon kaupungin lapsiperheiden sosiaalityön yksikön taholta. 
Toivottiin saatavan rehellistä ja ajantasaista tietoa jälkihuoltopalveluiden nykytilasta ja toi-
mivuudesta, jotta tulevaisuudessa pystyttäisiin vastaamaan nuorten toiveisiin ja tarpeisiin 
entistä paremmin. Tutkielma toteutettiin kvalitatiivisena tutkielmana yksilöllisten teema-
haastatteluiden avulla. Haastattelut nauhoitettiin ja saatu aineisto litteroitiin. Aineisto analy-
soitiin koodauksen ja teemoittelun avulla.  
 
Tuloksista ilmeni, että nuoret kokivat Porvoon kaupungin jälkihuoltopalvelut pääosin toimivi-
na. Jälkihuollolla on ollut merkitys nuorten elämässä. Nuoret toivat esille saaneensa tukea 
muun muassa toimeentuloon sekä asumiseen ja asunnon hankkimiseen liittyvissä asioissa. Li-
säksi nuoret toivat esille sosiaaliohjaajan kanssa käydyt keskustelut ja niiden merkityksen. 
Nuorten mielestä jälkihuollossa toimi hyvin rahallinen tuki sekä keskustelun kautta saatu oh-
jaus ja neuvonta. Esille tuotiin myös molemminpuolinen luottamus sekä ihmiskontaktin toimi-
vuus. Tärkeimpinä asioina koettiin rahallinen tuki, aikuisen läsnäolo sekä tukihenkilö. Nuoret 

toivoivat selkeyden lisäämistä tukiasioihin, tapaamisten lisäämistä sosiaaliohjaajan kanssa 
tarvittaessa sekä rahallisen tuen lisäämistä. Toivottiin myös kontaktin pitämistä nuoren van-
hempiin sekä sen rahallista tukemista, että nuori saisi vaikuttaa oman asuntonsa ulkonäköön 
muuttaessaan omilleen. Kaiken kaikkiaan tuloksista konkretisoitui nuoren elämänhallintaan ja 
itsenäistymiseen liittyvät asiat. Elämänhallinta ja itsenäistyminen ovat keskeisessä asemassa 
nuoren elämässä ja näin ollen myös nuoren kanssa tehtävässä jälkihuoltotyössä. 
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The purpose of this thesis was to chart the functionality of the child protection after-care 
services for youths in the city of Porvoo. The purpose was to find out what, in the youths 
point on view, works in after-care and on the other hand, what could be developed further. 
The aim was also to get information about the meaning of after-care in the youths´life. The 
need for implementing the thesis came from Porvoon kaupunki. The request was to get relia-
ble and up-to-date information on the current state and functionality of the after-care ser-
vices in order to be able to meet the youths´ wishes and needs better in the future. The the-
sis was implemented as a qualitative research. The data for this thesis was collected from 
individual theme interviews with the after-care customers, which were recorded and tran-
scribed. The data was analyzed by using codes and creating themes.  
 
The results show that the youths experienced the after-care services as mainly functioning 
well. The after-care has had an important meaning in the youths´ lives. The youths men-
tioned that they had got assistance with issues concerning livelihood, living and getting an 
apartment. The youths also highlighted the conversations with the social worker and their 
meaning. In the youths´opinion the financial support and guidance and counselling obtained 
from the conversations were the things that worked well in after-care. Also mutual trust and 

the functionality of the “human-contact” were brought up. The financial support, the pres-
ence of an adult and the support person were seen as most important. The youths hoped for 
increased clarity in financial support matters, an increased amount of meetings with the so-
cial worker if needed and also an increased amount of financial support. Some of the youths 
also hoped for more contact with the parents and the possibility of getting financial support 
so that they could affect the appearance of their own apartments. In conclusion, the results 
indicate that the after-care services concretize issues in the youths´ life related to life coping 
skills and becoming independent. Life coping skills and becoming independent are in a key 
position in a youths´ life and therefore also important in the after-care work. 
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1 Johdanto

 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu kvalitatiivisena, eli laadullisena tutkielmana. Opinnäytetyön 

tutkimisen kohteena oli Porvoon kaupungin jälkihuollon toimivuus nuoren näkökulmasta. Ai-

neistonkeruu toteutettiin syksyllä 2015 yksilöllisten teemahaastatteluiden avulla. Yhteensä 

haastateltiin viittä jälkihuollon nuorta. Opinnäytetyön toteuttamisen näkökulma ja tarve nou-

sivat Porvoon kaupungin lapsiperheiden sosiaalityön yksikön taholta. Toiveena oli saada rehel-

listä ja ajantasaista tietoa jälkihuollon toimivuudesta kokonaisuudessaan, jotta tulevaisuudes-

sa pystyttäisiin vastaamaan Porvoon kaupungin jälkihuoltonuorten tarpeisiin ja toiveisiin en-

tistä paremmin. Lisäksi pyrittiin kartoittamaan, riittävätkö nykyiset jälkihuollon toimenpiteet 

nuorille, vai kaipaavatko nuoret jälkihuollolta enemmän ja jos kaipaavat, niin mitä. Tutkiel-

man avulla pyrittiin näin ollen tuottamaan ajantasaista ja hyödyllistä tietoa Porvoon kaupun-

gille jälkihuollosta, jota he voivat hyödyntää ja jalostaa sekä kehittämistyössä että käytännön 

asiakastyössä.  

  

Porvoon kaupungin jälkihuollossa tehdään joka vuosi toimintasuunnitelma, johon kirjataan 

kehittämiskohteita ja tavoitteita seuraavalle toimintajaksolle. Toimintaa kehitetään ja toteu-

tetaan toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Pyrkimyksenä on nähdä 

välitön hyöty asiakastyössä. Tutkielma ja tutkimisen kohde linkittyvät siis näin ollen Porvoon 

kaupungin jälkihuollon toimintasuunnitelmaan olennaisesti.  

 

Opinnäytetyö sisällöltään liittyy lisäksi vahvasti Porvoon kaupunkistrategiaan 2013 -2017 nuor-

ten osallisuuden ja osallistamisen osalta.  Strategia hyväksyttiin 30.10.2013 Porvoon kaupun-

ginvaltuuston toimesta. Valmistelutyö toteutettiin yhteistyössä erinäisten tahojen kanssa, 

esimerkiksi kaupungin luottamushenkilöiden, asukkaiden, elinkeinoelämän ja muiden sidos-

ryhmien kanssa. Strategian tarkoituksena on ohjata kaupungin kehittämistä strategian voimas-

saoloaikana eli seuraavana neljänä vuotena. Strategia ohjaa voimavarojen keskittämistä por-

voolaisten hyvinvoinnin kannalta suurimpiin haasteisiin. Esille nostetaan neljä keskeistä haas-

tetta tai kehittämisen aluetta, johon strategian avulla halutaan paneutua: talouden terveh-

dyttäminen, hyvinvointierojen kaventaminen, osallistumismahdollisuuksien lisääminen sekä 

kaupungin kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen varmistaminen. (Kaupunkistrategia 2014-

2017.) Näiden edellä mainittujen haasteiden tai kehittämisenkohteiden osalta toteutettu tut-

kielma sisältö liittyy lähinnä hyvinvointierojen kaventamiseen ja osallistumismahdollisuuksien 

lisäämiseen.  

 

Olen opintojeni puitteissa tutustunut ja syventynyt erityisesti nuoriso- ja lastensuojelutyöhön. 

Varsinkin lastensuojelu kiinnostaa minua, sen haasteellisuuden ja monimuotoisuuden vuoksi ja 

toivon tulevaisuudessa saavani työskennellä lastensuojelun tehtävissä. Tämän vuoksi tuntui 

luonnolliselta ja mielekkäältä valinnalta tehdä opinnäytetyö lastensuojeluun liittyen. Tällä 
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hetkellä minua kiinnostaa erityisesti jälkihuolto, sen nykytila ja toimivuus ja siksi halusin ra-

jata opinnäytetyöni aiheen tarkastelemaan jälkihuoltoa. Voidaan ajatella, että jälkihuolto on 

merkittävä vaihe nuoren elämässä.  Voidaan katsoa, jälkihuollon toimiessa hyvin, tarjoavan 

oivalliset mahdollisuudet nuorelle elämässä selviämiseen ja siksi jälkihuollon toimivuutta oli 

mielestäni erittäin tärkeä tutkia. Koen lisäksi, että on merkityksellistä ja tärkeää tuoda nuor-

ten ääntä ja näkemyksiä esille. Nuoret ovat kyseisten jälkihuoltopalveluiden ”kokijoita” ja 

lisäksi nuorten osallistamisella voidaan katsoa olevan myös yhteiskunnallinen merkitys. 

 

Tämän työn tarkoituksena ja tavoitteena oli saada kuva Porvoon kaupungin tarjoamien jälki-

huollon palveluiden toimivuudesta, nuoren näkökulmasta tarkastellen. Keskiössä oli nuorten 

kokemukset ja näkökulma, ei jälkihuoltotyön sisältöjen tarkasteleminen organisaatiotasolla. 

Tiivistetysti, tutkielman avulla pyrittiin tuomaan nuoren näkökulmaa esille siitä, mikä jälki-

huollossa nuorten mielestä toimii ja toisaalta, mitä kehittämistarpeita jälkihuollossa mahdol-

lisesti nuorten mielestä on. Näiden lisäksi pyrittiin myös selvittämään jälkihuollon merkitystä 

nuoren elämässä. Omat tavoitteeni liittyivät lähinnä ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen 

sekä kokemuksen saamiseen itse tutkimusprosessista. Halusin oppia ja kehittyä tutkijana sekä 

kartuttaa osaamistani minua kiinnostavasta aiheesta.  

 

Aihetta on tärkeä tutkia koska jälkihuoltoa ja jälkihuoltopalveluiden toimivuutta on tutkittu 

suhteellisen vähän, verrattuna esimerkiksi sijaishuoltoon. Jälkihuolto on kuitenkin tärkeä ja 

olennainen osa lastensuojelua ja toimivien jälkihuoltopalveluiden avulla voidaan tukea nuorta 

itsenäistymisprosessissa kohti omaa aikuista elämäänsä. Kyseistä aihetta tutkimalla voidaan 

tuottaa tietoa siitä, mikä jälkihuoltopalveluissa toimii, ja ennen kaikkea miten, palveluita 

voisi kehittää parempaan suuntaan. Tutkielmasta saatuja kehittämisehdotuksia voidaan mah-

dollisesti hyödyntää myös muissa kunnissa osana jälkihuoltopalveluiden arvioimista ja toteut-

tamista. Näin ollen aiheen tutkimisen voidaan ajatella tuottavan käytännön työkaluja jälki-

huoltopalveluiden kehittämiseksi ja sitä kautta vaikuttavan myös konkreettiseen asiakastyö-

hön.  

 

Työn teoreettisessa viitekehyksessä taustoitetaan aihetta lastensuojelulain sekä jälkihuollon, 

nuoruusiän loppuvaiheen, nuoren elämänhallinnan sekä nuoren hyvinvoinnin edistämisen kä-

sitteiden kautta. Käytän työni yhteydessä termiä nuoruusiän loppuvaihe koska haastattelema-

ni nuoret ovat kirjallisuuden mukaan ikänsä perusteella nuoruusiän loppuvaiheessa. Myös Por-

voon kaupungin lastensuojelua ja jälkihuoltoa sekä niiden sisältöjä tarkastellaan teoreettises-

sa viitekehyksessä.   
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2 Teoreettinen viitekehys 

 

Tässä luvussa tarkastellaan aihetta ensin lastensuojelulain näkökulmasta ja sitten siirrytään 

käsittelemään sitä, miten Porvoon kaupungin lastensuojelu ja jälkihuolto on järjestetty. Työn 

keskeisiksi käsitteiksi valikoitui jälkihuollon sisältö ja sen tavoitteet, nuoruusiän loppuvaihe, 

nuoren elämänhallinta sekä nuoren hyvinvoinnin edistäminen. Teoreettinen viitekehys muo-

dostui edellä mainitulla tavalla koska koen, että kyseiset aiheet ja käsitteet ovat olennainen 

osa tutkielman kokonaisuutta tutkimusongelmaa ajatellen. Kun on kyse lastensuojelusta ja 

jälkihuollosta, lastensuojelulaki nousee väistämättä tärkeäksi asiaksi käsitellä. Tutkielman 

toteuttamisessa oli läsnä vahvasti myös alueellinen näkökulma, jolloin teoreettisessa taustoi-

tuksessa oli olennaista käsitellä Porvoon kaupungin lastensuojelun ja jälkihuoltopalveluiden 

sisältöä. Keskeiset käsitteet muodostuivat tutkimusongelmaa kokonaisuutena pohdittaessa. 

Itse jälkihuoltoa ja sen tavoitteita oli olennaista käsitellä. Keskeisiksi asioiksi nousivat myös 

nuoren elämänhallinta sekä nuoren hyvinvoinnin edistäminen koska ne ovat molemmat asioi-

ta, jotka liittyvät olennaisesti jälkihuoltoon, sen sisältöön ja tavoitteisiin.  

 

2.1 Lastensuojelu ja laki 

 

Lastensuojelulain perimmäisenä tarkoituksena on ” turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvu-

ympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun”. Ensisi-

jainen vastuu lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen turvaamisesta on lapsen vanhemmilla tai 

muilla huoltajilla. Lastensuojelun velvollisuutena on tarjota tukea sekä järjestää välttämät-

tömiä tukitoimia ja palveluita vanhemmille, huoltajille tai muille lapsen hoidosta ja kasvatuk-

sesta vastaaville henkilöille. Pyrkimyksenä on riittävän varhaisen tuen antaminen sekä tarvit-

taessa, lapsen ja perheen ohjaaminen lastensuojelun palveluiden piiriin. (Lastensuojelulaki 

2007/417: 1§, 2§.)  

 

Säännöksessä säädetään myös viranomaisen velvollisuudesta toimia riittävästi ja tarpeenmu-

kaisesti, jos epäilyksenä on, että lapsen asema jollain tavalla vaarantuu perheessä. Kyse voi 

olla esimerkiksi lapsen kasvuolosuhteiden, lapsen oman tai vanhempien haitallisesta käyttäy-

tymisestä. Keskiössä on lapsen kaltoin kohtelulta suojaaminen. Viranomaisen tulee myös toi-

missaan noudattaa suhteellisuusperiaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että viranomaisen on toi-

mintatapojen ja menettelyn valinnassa huomioitava perheen tai lapsen kokonaistilanne. Ta-

voitteena on perheen tai lapsen ongelmien ratkaiseminen parhaalla mahdollisella tavalla ky-

seessä olevassa, ajankohtaisessa tilanteessa. (Räty 2012: 9.) 

 

Lastensuojelu käsittää lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun. Lapsi- ja perhekohtainen las-

tensuojelu koostuu lastensuojelutarpeen selvityksen sekä asiakassuunnitelman tekemisestä, 

avohuollon tukitoimista, lapsen kiireellisestä sijoituksesta sekä huostaanotosta sisältäen si-
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jaishuollon ja jälkihuollon.  (Lastensuojelulaki 2007/417: 3§, 4§.) Kun arvioidaan lastensuoje-

lun tarvetta, lähtökohtana on aina ensisijaisesti lapsen etu ja sen huomioiminen. Lapsen etua 

arvioitaessa on olemassa tiettyjä huomioon otettavia asioita. Arvioitaessa tulee huomioida eri 

toimenpidevaihtoehtojen ja ratkaisujen käytettävyyttä ja kestävyyttä lapsen hyvinvoinnin 

takaamisen näkökulmasta. Lastensuojelulaissa kirjoitetaan lapsen edun arvioimisesta seuraa-

valla tavalla: 

 

 Lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toimenpidevaihtoehdot 

ja ratkaisut turvaavat lapselle: 

 

1) tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet; 

2) mahdollisuuden saada ymmärtämystä ja hellyyttä sekä iän ja kehitystason mukaisen val-

vonnan ja huolenpidon; 

3) taipumuksia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen; 

4) turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen koskemattomuuden; 

5) itsenäistymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen; 

6) mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan; sekä 

7) kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimisen. (Lastensuojelulaki 

2007/417: 4§.) 

 

Lastensuojelun tulee aina lähtökohtaisesti perustua vapaaehtoisuuteen. Lastensuojelutyö to-

teutetaan yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa. (Räty 2012: 9). Ensisijaisesti tulee tukeutua 

avohuollon tukitoimiin, mutta jos sijaishuolto on lapsen edun mukaista, niin se tulee järjestää 

viivytyksettä. (Lastensuojelulaki 2007/417: 4§).  

 

2.1.1 Lastensuojelu kunnassa 

 

Lastensuojelun järjestämis- ja kehittämisvastuu on kunnalla. Kunnan tulee taata, että ehkäi-

sevä lastensuojelu sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu vastaavat sekä sisällöltään että 

laajuudeltaan kunnassa ilmenevää tarvetta. Lastensuojelun lapsille ja nuorille sekä heidän 

perheilleen on taattava tarvittava apu ja tuki. Kunnassa lastensuojelun täytäntöönpanosta 

vastuussa on sosiaalihuollosta vastaava toimielin. (Lastensuojelulaki 2007/417: 11§.) 

 

Kunnan lastensuojelun järjestämisvastuu pohjautuu siis varattuihin määrärahoihin. Määrära-

hat tulee aina mitoittaa huomioiden lainsäädännön velvoitteet. Siinä tapauksessa että määrä-

rahoja ei ole varattu tarpeenmukaisesti, siihen vaaditaan lailliset perusteet. Kunta voi toki 

tehdä priorisointeja palvelua ohjaavissa ja talousarviopäätöksissään, mutta kunnan tulee täs-

sä etusijajärjestykseen asettamisessa aina huomioida myös asiakkaiden yksilölliset tarpeet. 

Näin ollen esimerkiksi määrärahasidonnaista palvelua tai tukitoimea koskevaa hakemusta ei 
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voida hylätä suorittamatta yksilöllistä tarvehankintaa. Kunnan tulee lisäksi varata määräraho-

ja tiettyihin subjektiivisiin oikeuksiin. Subjektiivisten oikeuksien kohdalla kunnalla on erityi-

nen järjestämisvastuu lastensuojelussa. Subjektiivisiin oikeuksiin lukeutuvat esimerkiksi lap-

sen huostaanotto ja lapsen tarpeen mukaisen sijaishuollon järjestäminen, taloudellisen tuen 

ja asunnon järjestäminen sekä jälkihuollon järjestäminen. (Räty 2012: 37- 38.) 

 

Kunnan vastuulla on erinäisten palvelujen järjestäminen, esimerkiksi sosiaalipäivystyksen jär-

jestäminen. Kunnan tulee huolehtia siitä, että palveluja on saatavilla aina kun lastensuojelu-

tarvetta ilmenee. Sosiaalipäivystysyksiköt voivat toimia yhden kunnan alueella tai vastaavasti 

niitä voidaan perustaa yhdessä useiden kuntien kanssa. Sosiaalipäivystyksellä pyritään tur-

vaamaan kiireellisten palvelujen järjestäminen vuorokauden ympäri. Kunta ei voi ulkoistaa 

sosiaalipäivystyksen järjestämistä koska kyse on julkisen vallan käyttöön liittyvästä tehtäväs-

tä. (Räty 2012: 39.) 

 

Kunnan tulee myös huolehtia lastensuojelun laadusta ja sen takaamisesta. Laissa sosiaalihuol-

lon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 4§ säädetään asiakkaan oikeudesta hyvään sosiaalihuol-

toon ja kohteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalle on taattava hyvä sosiaalihuolto ja 

hyvä kohtelu ilman syrjinnän pelkoa. Näin ollen asiakkaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityi-

syyttä tulee kunnioittaa. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812.) 

Lastensuojelun laatuun vaikuttavat erinäiset tekijät, muun muassa henkilöstömitoitus, laitos-

ten käytettävissä olevat tilat sekä ammatillisesti pätevien sosiaalityöntekijöiden riittävä mää-

rä. Jotta kunta voi taata riittävät ja toimivat palvelut, tulee kunnan huolehtia muun muassa 

lastensuojelulain mukaisten asiakassuunnitelmien asianmukaisesta laadinnasta sekä riittävien 

henkilöresurssien turvaamisesta. (Räty 2012: 42- 44.) 

 

Kunta on myös velvoitettu laatimaan suunnitelman lastensuojelun järjestämisestä ja kehittä-

misestä (12§). Kunta laatii suunnitelman joko yksin tai yhdessä useamman kunnan kanssa. 

Suunnitelman sisältö hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistus suoritetaan vähintään ker-

ran neljässä vuodessa. Suunnitelmaan tulee sisällyttää muun muassa tiedot lasten ja nuorten 

kasvuoloista sekä palvelut ja toimenpiteet, jotka toimivat lasten ja nuorten hyvinvointia edis-

tävinä. Lisäksi suunnitelmasta tulee ilmetä kuvaus lastensuojelun tarpeesta kunnassa, lasten-

suojeluun varattavista voimavaroista sekä tiedot käytettävissä olevasta lastensuojelun palve-

lujärjestelmästä. Myös yhteistyön järjestämisestä ja toteuttamisesta sekä itse suunnitelman 

toteuttamisesta ja seurannasta tulee ilmetä tietoja tässä kyseisessä suunnitelmassa.(Räty 

2012: 48- 49.) 

 

Vastuu kunnan lastensuojelusta on sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä. Sosiaalihuollos-

ta vastaava toimielin on velvoitettu tarpeen vaatiessa tekemään yhteistyötä kunnan eri hallin-

tokuntien ja muiden viranomaisten kanssa. Perimmäisenä tarkoituksena on turvata lastensuo-
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jelu joka sekä laajuudeltaan että sisällöltään vastaa kunnassa ilmenevää tarvetta. Toimieli-

mellä on erityisesti taloudellinen tehtävä ja vastuu muun muassa määrärahojen varaamisen 

muodossa. Sen sijaan toimielin tekee vain harvoin tehtäviä jotka liittyvät päätöksentekoon tai 

muutoksenhakuelimenä toimimiseen. Päätöksenteko-oikeus lastensuojeluasioissa puolestaan 

on kunnan johtosäännön mukaan määrätyllä johtavalla viranhaltijalla tai vaihtoehtoisesti joh-

tavan viranhaltijan osoittamalla muulla viranhaltijalla, jolla on tehtävään soveltuva kelpoi-

suus. (Räty 2012: 52- 53.) 

 

Liittyen itse käytännön lastensuojelutyöhön, niin jokaiselle lastensuojelun asiakkaalle on osoi-

tettava lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on turvata 

lapsen tarvitsema tuki ja palvelut. Lapsen asioista vastaavasta sosiaalityöntekijästä säädetään 

lastensuojelulaissa seuraavalla tavalla:  

 

”Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on nimettävä hänen asioistaan vastaava sosiaa-

lityöntekijä (lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä). Lapsen asioista vastaavalla sosiaali-

työntekijällä tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista an-

netun lain 3 §:n mukainen sosiaalityöntekijän ammatillinen kelpoisuus” (Lastensuojelulaki 

2007/417: 13b§.) 

 

Sosiaalityöntekijällä on merkittävä rooli muun muassa lastensuojelua koskevassa selvittämis-

menettelyssä ja valmistelussa. Hänen velvollisuuksiin kuuluu ennen kaikkia valvoa lapsen edun 

toteutumista. Siihen sisältyy myös lapsen mielipiteen ja kuulemisen varmistaminen sekä to-

teuttaminen. (Räty 2012: 61.) 

 

2.1.2 Jälkihuolto 

 

”Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on järjestettävä lapselle tai nuorelle tämän luvun 

mukainen jälkihuolto 40 §:ssä tarkoitetun sijaishuollon päättymisen jälkeen. Jälkihuolto on 

järjestettävä myös 37 §:ssä tarkoitetun avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen 

päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja koh-

distunut lapseen yksin” 

 

Kunnan velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viiden vuoden kuluttua siitä, kun 

lapsi on ollut 1 momentissa tarkoitetun kodin ulkopuolisen sijoituksen päättymisen jälkeen 

viimeksi lastensuojelun asiakkaana. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeis-

tään, kun nuori täyttää 21 vuotta. (Lastensuojelulaki 2007/417: 75§.) 

 

Jälkihuollon yksilöllinen tarve arvioidaan sijaishuollon päättymisen jälkeen. Lähtökohtana ar-

vioinnille on lapsen tai nuoren sen hetkinen lastensuojelullinen tarve. Arvioinnissa kiinnite-
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tään huomiota lapsen tai nuoren kokonaistilanteeseen vaikuttaviin tekijöihin, esimerkiksi 

ikään, terveydenhuollon palvelujen järjestämisen sekä itsenäistymistä edesauttavin tukitoi-

mien tarpeeseen. Jälkihuollon järjestäminen määritetään subjektiiviseksi oikeudeksi, joten 

esimerkiksi kunta ei voi evätä oikeutta jälkihuoltoon vedoten määrärahaperusteisiin. (Räty 

2012: 531.) 

 

Jälkihuoltovelvoitteen alkamisesta ja päättymisestä on säädetty laissa. Jälkihuolto- oikeus on 

aina sidottu huostaanoton loppumiseen. Jälkihuoltovelvoitteeseen ei näin ollen vaikuta esi-

merkiksi huostaanoton kesto vaan myös lyhyt sijoitus velvoittaa kunnan järjestämään jälki-

huoltoa. Lapsen ikä ei myöskään vaikuta jälkihuoltovelvoitteeseen. Jälkihuoltovelvoite puo-

lestaan päättyy nuoren täyttäessä 21 vuotta. Oikeus jälkihuoltoon voi toki päättyä jo ennen 

tätä ikää, jos arvioidaan, että tarvetta jälkihuoltoon ei ole. Tällaiseen tilanteeseen voi johtaa 

esimerkiksi se, että arvioidaan nuoren sosiaalihuollon olevan järjestettävissä ensisijaiseen 

lainsäädäntöön tukeutuen. Jos puolestaan 12 vuotta täyttänyt lapsi tai nuori kieltäytyy jälki-

huoltopalveluista tai hänelle osoitettujen tukitoimien vastaanottamisesta, jälkihuoltovelvoite 

voi keskeytyä. Subjektiviinen oikeus jälkihuoltoon kuitenkin säilyy ja kunnan jälkihuoltovel-

voite jatkuu jos tarvetta jälkihuollolle ilmenee myöhemmin. Kunnan osalta jälkihuoltovelvoite 

päättyy viisi vuotta lastensuojeluasiakkaan sijoituksen päättymisen jälkeen. (Räty 2012: 534- 

536.) 

 

Jälkihuollolla tähdätään lapsen tai nuoren kasvun tukemiseen aikuisuuteen ja vastuullisuuteen 

kasvamisen osalta. Jälkihuolto voi käytännössä sisältää esimerkiksi riittävän taloudellisen tuen 

järjestämistä, työllistymiseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa tukemista tai itsenäisen 

asumisen järjestämistä.  Jälkihuoltoon sisältyy lisäksi aina suunnitelmallisen sosiaalityön tar-

joaminen ja järjestäminen. Sekä jälkihuollon järjestäminen että sen sisältö pohjautuu lapsen 

tai nuoren kanssa yhteistyössä tehtävään asiakassuunnitelmaan. Jälkihuoltosuunnitelmaan 

puolestaan kirjataan lapsen tai nuoren avun tarve, erityisen tuen tarve sekä ne palvelut ja 

tukitoimet jotka ovat lapsen tai nuoren käytettävissä. Jälkihuoltosuunnitelman avulla pyritään 

arvioimaan ja kartoittamaan lapsen tai nuoren nykyhetkistä jälkihuollon tarvetta. (Räty 2012: 

532, 540- 542.) 

 

Laissa säädetään myös itsenäistymisvaroista jälkihuoltoon liittyen. Lastensuojelulais-

sa(Lastensuojelulaki 2007/417: 77§) itsenäistymisvaroista säädetään seuraavalla tavalla:  

 

”Kun lapsi tai nuori on sijoitettu kodin ulkopuolelle sijoitusta avohuollon tukitoimena, 40 

§:ssä tarkoitettua sijaishuoltoa tai jälkihuoltoa koskevien säännösten mukaisesti, hänen it-

senäistymistään varten on kalenterikuukausittain varattava määrä, joka vastaa vähintään 40 

prosenttia hänen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 §:ssä tarkoi-

tetuista tuloistaan, korvauksistaan tai saamisistaan..” 
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Tämä siis tarkoittaa sitä, että jos lapsi on jossain vaiheessa ollut sijoitettuna, olkoon kyse 

sitten avohuollon tukitoimenpiteistä, huostaanotosta tai jälkihuollosta, niin kyseiselle lapselle 

tai nuorelle on taattava riittävät varat itsenäistymistä tukemaan. Tällöin, kuten edellisessä 

sitaatissa mainitaan, itsenäistymisvarojen määrä lasketaan lapsen tai nuoren tulojen, korva-

usten tai saamisten perusteella. Jos taas lapsella tai nuorella ei ole mitään tuloja, korvauksia 

tai saamisia tai ne todetaan riittämättömäksi, niin siinä tapauksessa sosiaalihuollosta vastaava 

toimielin on vastuussa itsenäistymässä olevan nuoren taloudellisesta tukemisesta esimerkiksi 

nuoren asumiseen, koulutukseen tai muuhun itsenäistymiseen liittyvissä menoissa. (Taskinen 

2007: 91.) 

 

Itsenäistymisvarojen maksamisen ajankohdasta päättää sosiaalihuollosta vastaava toimielin. 

Yleensä kuitenkin itsenäistymisvarat annetaan lapselle tai nuorelle kun jälkihuolto päättyy. 

Itsenäistymisvarat voidaan myös luovuttaa lapselle tai nuorelle viimeistään 21 vuoden iässä 

erityisestä, lapsen tai nuoren itsenäistymiseen ja kasvuun liittyvästä syystä. Kun lapsen tai 

nuoren sijoitus päättyy, sosiaalihuollosta vastaava toimielin on velvoitettu antamaan selvityk-

sen itsenäistymisvarojen kertymisestä ja käytöstä. Tämä velvollisuus on voimassa myös sijoi-

tuksen aikana, jos huoltaja, edunvalvoja tai 15-vuotias lapsi pyytää saada selvityksen itsenäis-

tymisvaroista. (Taskinen 2007: 91.) 

 

2.2 Lastensuojelu Porvoon kaupungissa 

 

Porvoon kaupungin lastensuojelun lähtökohtana ja pohjana on lapsen oikeus suojeluun ja tur-

valliseen elämään. Jos lapsen asioihin liittyen ilmenee huolia, viranomaisen tehtävänä on tu-

kea ja auttaa lasta ja perhettä. Ensisijaisesti pyritään aina auttamaan perhettä, siinä vaihees-

sa kun lapsi vielä asuu kotona. Jos muuta ei ole tehtävissä, niin lapselle etsitään sijoituspaik-

ka laitoksessa tai vaihtoehtoisesti toisessa perheessä. Kaikki lapsen elämää koskeva suunnitte-

lu tehdään aina yhteistyössä lapsen ja lapsen vanhempien kanssa.(Lastensuojelu 2011.)   

 

Porvoossa lastensuojelu toteutetaan osana lapsiperheiden sosiaalityön palveluiden kokonai-

suutta. Lapsiperheiden sosiaalityön palveluihin lukeutuvat lastensuojelu sisältäen avohuollon 

tukitoimet ja sijaishuollon järjestämisen, Alva-talo, perhetyö, sosiaalityöntekijöiden lausun-

not ja selvitykset esimerkiksi huoltoriidoissa sekä muu ohjaus ja neuvonta pohjautuen sosiaa-

liseen tukeen. Lapsiperheiden toimeentulotuki kuuluu aikuissosiaalityön alaisuuteen. (Lapsi-

perheiden sosiaalityö 2014.) Porvoossa toteuttava lastensuojelu koostuu ehkäisevästä lasten-

suojelusta, avohuollosta, kiireellisestä sijoituksesta, huostaanotosta ja sijoituksesta sekä jäl-

kihuollosta. (Muuta lastensuojelusta 2011).  
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 Ehkäisevää lastensuojelua voidaan toteuttaa siinä vaiheessa kun lapsi tai perhe ei vielä ole 

lastensuojelun asiakkaana. Ehkäisevää lastensuojelutyötä tehdään muun muassa äitiys- ja las-

tenneuvoloissa, päivähoidossa, koulussa ja nuorisotyössä. Avohuoltoa puolestaan voidaan to-

teuttaa lapsen vielä asuessa kotona. Avohuollon tukitoimina voidaan mainita perhetyö, tuki-

henkilötoiminta ja päivähoidon järjestäminen. Kiireellisellä sijoituksella tarkoitetaan sitä, 

että jos arvioidaan että lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen tai 

sijaishuollon tarpeessa, lapsi sijoitetaan kiireellisesti kodin ulkopuolelle. Päätöksen kiireelli-

sestä sijoituksesta tekee sosiaalityöntekijä. Lastensuojeluun kuuluu myös huostaanotto ja si-

joitus. Huostaanotto on aina viimeinen keino, johon tukeudutaan turvattaessa lapsen hyvin-

vointi. Huostaanottoon ja sijaishuoltoon päädytään ainoastaan siinä tilanteessa, että joko ko-

din olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen merkittävästi riskeeraa lapsen kehityksen ja 

terveyden. Yhtenä lastensuojelun osana on vielä jälkihuolto. Kunnan tulee järjestää tarvitta-

va jälkihuolto ja jälkihuoltovelvoite päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 21 vuotta. Jälki-

huollolla tarkoitetaan muun muassa nuoren toimeentuloon, asumiseen, työhön ja opiskeluun 

liittyvien asioiden tukemista. (Muuta lastensuojelusta 2011.) 

 

2.2.1 Jälkihuolto Porvoossa 

 

Porvoon kaupunki on velvoitettu järjestämään tarvittava jälkihuolto sijoitettuna olleelle lap-

selle tai nuorelle. Sijoituksella tarkoitetaan tässä yhteydessä huostaanottoa tai vähintään 

puoli vuotta kestänyttä sijoitusta avohuollon tukitoimenpiteenä. Jälkihuollolla tarkoitetaan 

lapsen tai nuoren tukemista asumiseen, työhön, toimentuloon ja opiskeluun liittyvissä asiois-

sa. Jälkihuollon tarvittavat tukitoimet määritellään yksilöllisesti jälkihuoltosuunnitelmassa. 

Jälkihuolto on määritelty päättyvän viimeistään nuoren täyttäessä 21 vuotta. (Muuta lasten-

suojelusta 2011.) 

 

Porvoossa ei ole erillistä jälkihuoltoyksikköä, vaan käytännön jälkihuoltotyön toteuttaa yksi 

tehtävään nimetty sosiaaliohjaaja. Vastuu jälkihuoltotyöstä on lapsiperhetyön päälliköllä. 

Jälkihuoltonuoret siirtyvät lastensuojelun sosiaalityöntekijöiltä jälkihuollosta vastaavalle sosi-

aaliohjaajalle. Tämä tapahtuu sosiaaliohjaajan mukaan yleensä nuorten ollessa noin 18-

vuotiaita. Ensimmäisessä jälkihuollon palaverissa tai siirtopalaverissa lastensuojelusta jälki-

huollon ohjaukseen, paikalla ovat käytännön jälkihuoltotyötä tekevä sosiaaliohjaaja, nuori, 

siirtävä sosiaalityöntekijä sekä nuoren lähiverkostoa (esimerkiksi vanhemmat, tukihenkilö tai 

asumispalveluohjaaja). Jos nuori on siirtopalaverin aikaan alle 18-vuotias, lähiverkosto kutsu-

taan aina mukaan siirtopalaveriin. Nuorta voidaan tämän lisäksi tavata yksin. Jos taas nuori 

on yli 18-vuotias, nuori ottaa itse mukaan lähiverkostoa halutessaan. Nuorille kerrotaan hei-

dän täyttäessään 18 vuotta, että lähiverkostoa ei erikseen kutsuta tapaamisiin, vaan nuoret 

saavat itse ottaa mukaan lähiverkostoa halutessaan.  Kaikille nuorille kuitenkin tarjotaan 

mahdollisuus ottaa mukaan lähiverkostoa tapaamisiin. (Lindholm 2014.) 
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Yhtenä yhteisenä tekijänä koskien jälkihuoltoon tulevia nuoria voidaan tuoda esille alkavan 

itsenäistymisen vaihe. Jälkihuoltosuhteen alussa sosiaaliohjaaja laatii yhdessä nuoren kanssa 

asiakassuunnitelman. Asiakassuunnitelma tarkastetaan 1-2 kertaa vuodessa, tarpeen vaatiessa 

useammin.  Kaikille nuorille tehdään lisäksi jälkihuoltosuunnitelma, vähintään kerran vuodes-

sa. Porvoossa tehtävä jälkihuoltotyö koostuu ensisijaisesti itsenäistymisen tukemiseen liitty-

västä ohjauksesta ja neuvonnasta. Ohjaus ja neuvonta kohdennetaan lähinnä toimeentuloon, 

asumiseen, työhön ja opiskeluun sekä harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyviin asioihin. (Lind-

holm 2014.) 

 

Toimeentuloasioihin liittyvällä ohjauksella pyritään taloudellisen hallinnan lisäämiseen. Käy-

tännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vuokravakuuksien myöntämistä tai virasto-asioiden 

yhdessä hoitamista. Asumiseen liittyen jälkihuoltotyö voi tarkoittaa esimerkiksi asunnon etsi-

misen auttamista ja tukemista. Jälkihuoltotyö voi myös tarkoittaa sitä, että lähdetään yhdes-

sä nuoren kanssa työ- ja elinkeinotoimistoon tekemään aktivointisuunnitelmia. Tällöin kyse on 

työhön ja opiskeluun liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta. Nuorille pyritään myös antamaan 

mahdollisuus mielekkääseen toimintaan muun muassa harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa tu-

kemalla. (Lindholm 2014.) 

 

Nuorelle voidaan myös tarjota tukihenkilöä, joka voi auttaa itsenäistymiseen liittyvissä asiois-

sa, liittyen esimerkiksi arjenhallintaan. Tukihenkilöinä voidaan käyttää esimerkiksi omia per-

hetyöntekijöitä tai kaupungin erityisnuorisotyötekijöitä. Yhteistyötä tehdään tukihenkilöiden 

lisäksi muun muassa koulujen, kuraattoreiden ja perhekotien kanssa. Tarvittaessa jälkihuolto-

palveluita voidaan myös hankkia ostopalveluina (esimerkiksi Neljä astetta aikuisuuteen ja 

Nuorten ystävät). Sosiaaliohjaaja tekee myös kotikäyntejä, joko yksin tai yhdessä asumisoh-

jaajan tai erityisnuorisotyöntekijän kanssa. Sosiaaliohjaaja korostaa tällaisen lähityön merki-

tystä.  Käytännössä jälkihuoltotyö toteutuu usein tapaamisten muodossa. Jälkihuoltonuori 

tapaa sosiaaliohjaajan noin kerran kuukaudessa tai harvemmin, riippuen nuoren tilanteesta. 

Jälkihuolto perustuu aina vapaa-ehtoisuuteen, joten nuorta ei voi pakottaa osallistumaan ta-

paamisiin. (Lindholm 2014.) 

 

Jälkihuollon päättyessä osa nuorista on jo työllistyneitä, joten he eivät jää sosiaalitoimen asi-

akkaiksi. Osa nuorista puolestaan siirtyy aikuissosiaalityön alaisuuteen. Siinä tapauksessa pi-

detään tarvittaessa siirtopalaveri tai vaihtoehtoisesti, jos kyse on ainoastaan toimeentulo-

tuesta, niin varataan suoraan aika aikuissosiaalityöntekijälle. (Lindholm 2014.) 
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2.3 Keskeiset teoreettiset käsitteet 

 

Tässä luvussa avaan työni keskeisiä käsitteitä käyttämäni lähdekirjallisuuden pohjalta. Keskei-

siksi teoreettisiksi käsitteiksi valikoituivat jälkihuollon sisältö, jälkihuollon tavoitteet sekä 

niiden saavuttaminen, nuoruusiän loppuvaihe, nuoren elämänhallinta sekä nuoren hyvinvoin-

nin edistäminen. Nämä edellä mainitut käsitteet koettiin keskeisinä ja merkittävinä tutkiel-

man tutkimusongelman kannalta.  

 

2.3.1 Jälkihuollon sisältö 

 

Jälkihuolto koostuu sekä nuoren että lähiverkoston tukemisesta. Nuoren tukemisen osalta jäl-

kihuollon tukimuodot voidaan jakaa siirtymävaiheen valmisteluun, psykososiaaliseen tukeen, 

asumiseen, harrastuksiin ja vapaa-aikaan sekä toimeentuloon liittyvään tukeen. Lisäksi tuki-

muotoihin lukeutuu koulutukseen ja työ-elämään sijoittumisen tukeminen. On koettu tärkeäk-

si, että nuorta ikään kuin valmistellaan siirtymävaiheeseen, eli jälkihuoltoon siirtymiseen, jo 

hyvissä ajoin. Siirtyminen uuteen elämänvaiheeseen on nuorelle helpompaa, jos nuori saa 

tarpeeksi hyvän ja kattavan käsityksen siitä, mitä jälkihuolto on ja mihin jälkihuollon tukitoi-

miin hän on oikeutettu. Psykososiaalinen tuki tarkoittaa käytännössä ohjaus- ja kasvatustyötä, 

jonka tavoitteena on auttaa nuorta muun muassa löytämään omat vahvuutensa ja oivalta-

maan, että omaan elämäänsä voi vaikuttaa. Psykososiaalisella työllä tuetaan nuorta itsenäis-

tymiseen suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen työn avulla. Käytännössä tämä voi tarkoittaa 

esimerkiksi nuoren tavoitteiden konkreettista havainnollistamista fläppitaululle tai Umbrella- 

työkirjan hyödyntämistä, johon on sisällytetty itsenäisen elämän ja arjen perustaitoja. Ohja-

uksen ja neuvonnan lisäksi voidaan hyödyntää myös esimerkiksi tukihenkilöä tai -perhettä tai 

vertaisryhmiä. (Jälkihuolto-opas 2004: 24- 27.) Psykososiaalinen tuki voidaan siis käsittää ylei-

seen elämänhallintaan ja arjenhallintaan vaikuttavana tukitoimena.  

 

Nuoren asumisen tukeminen on myös olennainen osa jälkihuoltoa. Nuoren asumiseen liittyviä 

asioita on syytä valmistella ajoissa kaupunkien asuntopulan vuoksi, vaikkakin nuoren sijoitta-

neella kunnalla on velvollisuus taata nuorelle asunto jälkihuollon ajaksi. Ensisijaisen tärkeää 

on, että nuorelle taataan asumiseen riittävä tuki. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi 

tukiasuntoon ja tukiperheeseen ohjaamista. Myös nuoren harrastuksia ja vapaa-aikaan liitty-

viä asioita pyritään jälkihuollon tukitoimin tukemaan. Vaikkakin nuorten harrastuksen ja va-

paa-aika ja siihen liittyvä kannustaminen jää valitettavan vähälle huomiolle, sitä suotaisi käy-

tettävän enemmän koska sillä voi olla myönteisiä vaikutuksia nuoren elämänhallinnan vahvis-

tamisessa. (Jälkihuolto-opas 2004: 31- 34, 39- 40.) 

 

Nuoren toimeentuloon liittyvä tuki liittyy yleensä itsenäistymisvaroihin, alkuavustukseen ja 

toimeentulotukeen. Suurin osa jälkihuoltonuorista saa toimeentulotukea, esimerkiksi koulu-
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tukseen, harrastuksiin tai terapiaan. Jos taloudelliseen tukeen liittyvät asiat on ainoa kontakti 

nuoreen, tulee työntekijän jaksottaa tapaamiset säännöllisesti ja pyrkiä tapaamisten aikana 

keskustella myös muista nuoren elämään liittyvistä asioista. Jälkihuoltoon kuuluu myös koulu-

tukseen ja työelämään sijoittumiseen liittyvien asioiden tukeminen. Olisi tärkeää, että nuo-

rella olisi joko työ- tai koulupaikka joka tuo tarvittavaa rytmiä arkeen. Nuorta voidaan tukea 

löytämään oma alansa ammatinvalintaohjelmien avulla, ohjata työharjoitteluun tai auttaa 

työllistymistuen hakemisessa. (Jälkihuolto-opas 2004: 41- 42, 36- 39.) 

 

Nuoren tukemisen lisäksi tulee myös huolehtia nuoren lähiverkostosta. Velvoite lähiverkoston 

tukemiseen löytyy lastensuojelulaista, jossa tuodaan esille että jälkihuoltonuoren vanhempia 

ja huoltajia tai henkilöä, joka vastaa nuoren kasvatuksesta ja hoidosta, tulee tukea. (Lasten-

suojelulaki 2007/417: 76 §). Lähiverkoston tukemisella on olennainen merkitys nuoren it-

senäistymisen tukemisessa. Suhdetta lähiverkostoon pyritään kehittämään ja ylläpitämään 

koko sijaishuollon prosessin aikana. Esimerkiksi lähiverkoston kanssa tehtävä yhteistyö jälki-

huoltovaiheessa on luontevampaa, jos jo sijoituksen aikana on tehty perhetyötä. (Jälkihuolto-

opas 2004: 43.)  

 

Mitä lähiverkoston tukeminen sitten voi tarkoittaa? Jälkihuolto-oppaassa tuodaan esille ver-

kostokartoitus, yhteydenpito sekä verkostosta huolehtiminen. Esimerkiksi verkostokartoituk-

sen avulla pyritään hahmottamaan, keitä ihmisiä nuoren lähiverkostossa on. Verkostokartoi-

tuksessa keskitytään nuorelle tärkeiden ja merkityksellisten henkilöiden löytämiseen ja esille-

tuomiseen. Tällä pyritään löytämään nuoren lähiverkostosta ne ihmiset, jotka voisivat toimia 

nuoren tukihenkilöinä. Jos osoittautuu, että nuoren lähiverkosto on riittämätön, voidaan hyö-

dyntää tukihenkilö ja -perhetoimintaa. Myös yhteydenpito on yksi lähiverkoston tukemisen 

muoto. Yhteydenpitoon liittyen koskien täysi-ikäistä nuorta tulee toki muistaa yksityisyyden 

suojaa säätelevä laki. Näin ollen sosiaalityöntekijän tulee aina, kun on kyse täysi-ikäisen nuo-

ren asioista, pyytää suullinen tai kirjallinen lupa nuorelta olla yhteydessä nuoren lähiverkos-

toon. Lisäksi vielä verkostosta huolehtiminen tuodaan esille yhtenä lähiverkoston tukemiseen 

liittyvänä tukimuotona. Se, että huomioi ja on tietoinen nuoren verkostoista, tukee lapsen 

edun mukaista toimintaa. Käytännössä verkostosta huolehtiminen voidaan toteuttaa pitkälti 

samoilla keinoilla kuin nuorenkin tukemisessa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi psykososiaalista 

työtä sisältäen muun muassa elämänrytmin ja jaksamisen edistämisen sekä asumiseen ja toi-

meentuloon liittyvissä asioissa tukemista. (Jälkihuolto-opas 2004: 43- 46.) 

 

 

 

2.3.2 Jälkihuollon tavoitteet ja niiden saavuttaminen 
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Jälkihuollolla pyritään tukemaan joko lapsen takaisin kotiin muuttamista tai nuoren itsenäis-

tymistä. Itsenäistymisen tukemiseen liittyen pyritään antamaan nuorelle valmiudet omillaan 

toimeen tulemiseksi, jolloin myös nuoren sosiaalinen verkosto ja sen olemassaolo huomioi-

daan. Jälkihuollon avulla pyritään myös lisäämään nuoren mahdollisuuksia integroitua yhteis-

kuntaan. Tämä tapahtuu muun muassa nuoren valmiuksien, itsenäistymistapojen sekä koulu-

tusmyönteisyyden lisääntymisen kautta. Yhtenä jälkihuollon tavoitteena voidaan tuoda esille 

myös nuoren yleinen tukeminen häneen liittyvissä asioissa. Nuorelle on tärkeä saada tunne 

siitä, että hänestä ja hänen läheisistään edelleen välitetään ja ollaan kiinnostuneita. Käytän-

nössä tämän tunteen vahvistaminen voidaan toteuttaa yleisesti tukemalla nuorta häneen liit-

tyvissä asioissa, lisäämällä toivoa sekä ohjaamalla katseen suuntaamista tulevaisuuteen. Myös 

nuoren lähiverkoston toimintakykyisyyttä ja toimintamahdollisuuksia pyritään tukemaan. 

(Taskinen 2007: 88- 89.) 

 

Tässä yhteydessä voidaan myös käsitellä jälkihuollon tavoitetilaa. Mihin jälkihuollossa pyri-

tään ja minkälainen jälkihuollon tulisi optimaalisesti toteutuessaan olla? Jälkihuollon tavoite-

tilaa pohdittaessa esiin nousevat tietyt asiat. Ensinnäkin kaikilla sijoitettuna olleilla lapsilla ja 

nuorilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet laadukkaaseen jälkihuoltoon. Tämä mahdollisuus 

tulisi olla kaikilla, riippumatta sijoituksen muodosta ja paikkakunnasta. Lisäksi korostetaan 

jälkihuollon tuen jatkuvuuden ja riittävyyden merkitystä. Jälkihuoltoon tulisi myös varata riit-

tävästi resursseja mikä käytännön tasolla tarkoittaa sitä, että työntekijällä on vain sen verran 

asiakkaita, että hän pystyy tarjoamaan riittävän tuen. Myös nuoren ja hänen lähiverkostonsa 

arvostavaa tukemista ja sen merkitystä korostetaan, samoin kuin tukimuotojen laajaa tunte-

musta sekä kykyä soveltaa niitä tilanteen mukaisesti. Yksittäisenä tavoitetilaan liittyvänä 

asiana mainitaan myös jälkihuoltosuunnitelman laatiminen ja kirjaaminen jo sijaishuollon ai-

kana. Sijaishuollon aikana olisi myös tärkeä harjaannuttaa nuoren itsenäistymiseen liittyviä 

tietoja ja taitoja sekä harjoitella kotiutumista. (Selvitys sijaishuollon ja jälkihuollon nykyti-

lasta ja kehittämistarpeista 2006.) 

 

2.3.3 Nuoruusiän loppuvaihe 

 

Nuoruus itsessään on melko laaja käsite. Tämän opinnäytetyön tarkoituksen ja tavoitteiden 

näkökulmasta on perusteltua keskittyä käsittelemään nuoruuden loppuvaihetta. Käsittelen 

kuitenkin kiteytetysti nuoruuden ikävaihetta kokonaisuudessaan, jotta kokonaisuus olisi hel-

pommin hahmotettavissa.   

 

Nuoruuden ikävaiheen määrittelyssä on pieniä eroja, riippuen käytetystä lähteestä. Dunder-

felt (2011: 84- 85) määrittelee nuoruuden kestävän 12-vuotiaasta 20-vuotiaaseen asti. Hän 

jakaa nuoruuden kolmeen eri vaiheeseen ja jokaisessa vaiheessa ilmenee nuorelle ominaisia 

haasteita ja tehtäviä. Puhutaan nuoruusiän varhaisvaiheesta(12-15-vuotiaana), keskivaihees-
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ta(15-18-vuotiaana) ja loppuvaiheesta(18-20-vuotiaana). Nuoruusiän varhaisvaiheessa esille 

nousee ihmissuhteiden kriisi, keskivaiheessa keskiössä on identiteettikriisi kun taas loppuvai-

heessa korostuu ideologinen kriisi. Ideologiselle kriisille ominaista on seestyminen, se että 

nuori pysähtyy ja pohdiskelee omaa paikkaansa maailmassa itsenäistä elämää aloittaessaan.  

 

Nuoruudelle yleensä on ominaista tuntuva yksilöllisyyden herääminen suhteessa erinäisiin asi-

oihin. Nuori kohtaa elämässään vastakkaisuuksia, joiden kautta yksilöllisyyden tunne voimis-

tuu. Nuori opettelee kaiken kaikkiaan oman elämänsä tietoisempaa ohjaamista. Tämä oppi-

misprosessi on tosin koko elämän mittainen, mutta nuoruudessa se korostuu entisestään. 

(Dunderfelt 2011: 85.) Turunen puolestaan nostaa esille, nuoruusiästä puhuttaessa, sie-

lunelämän avautumisen ja kokemuksen aidon sisäistymisen. Maailman avartuessa nuori alkaa 

kehittää piirteitä, jotka ovat aikuisen tunne-elämälle, ajattelulle ja käyttäytymiselle ominai-

sia. (2005: 113.) Kaiken kaikkiaan voidaan siis ajatella, että nuoruus on oppimisen aikaa, jol-

loin nuori askel askeleelta kasvaa kohti omaa minäänsä.  

 

Nuoruuden loppuvaihetta voidaan luonnehtia etsikkoaikana. Nuori etsii aktiivisesti itseään ja 

omaa paikkaansa, kokeilee ja yrittää selvittää, mitä oikeasti elämällään haluaa tehdä. Se, 

että nuori monipuolisesti kohtaa maailmaa ja erilaisia ihmisiä, nostattaa aidon yksilöllisyyden 

tunteen. Tulee toki muistaa, että vaikka nuori jo monella tavalla osoittaa kypsyyttä, niin hän 

ei kuitenkaan ole vielä saavuttanut sitä sisäisesti, tunnemaailman ja yksilöllisyyden osalta. 

(Dunderfelt 2011: 92.) Turunen puhuu nuoruuden loppuvaiheen yhteydessä tahdon aukeami-

sesta. Nuoren suunnitelmat ovat tässä ikävaiheessa asiallisempia ja järkevämpiä verrattuna 

mahdollisesti aiemmin tehtyihin utopistisimpiin suunnitelmiin. Kaiken kaikkiaan nuori ohjaa 

elämäänsä itsenäisemmin. Nuorelle alkaa muodostua oma persoona, jolla on omat ajatuksen-

sa elämän suhteen. Nämä ajatukset eivät kuitenkaan välttämättä ole pysyviä, vaan voivat 

vaihtua ja muuttua helposti. Nuori on joka tapauksessa matkaamassa entistä enemmän kohti 

minänsä kehitystä. (2005: 135- 136, 138.) 

 

Nuori tunnustelee avoimin mielin ajassa ilmeneviä asioita saadakseen sisäisen kiinnostuksensa 

syttymään. Asioihin perehdytään suurella innolla. Tunne-elämä puolestaan on vielä hyvin tuo-

retta, minkä vuoksi nuoren elämä usein koostuu useista tapahtumista ja värikkäistä elämyksis-

tä. Nuori sulkee helposti kaiken muun oman kokemuksensa ulkopuolelle, mikä sinänsä kuuluu-

kin kehitykseen. Nuori haluaa tilaa ja vapautta itsensä etsimiselle ja päätyykin yleensä omak-

sumaan jonkin tietyn tehtävän tai roolin. Nuoruuden loppuvaiheen yhteydessä puhutaan toi-

saalta myös itsenäistymisahdistuksesta. Nuori voi tuntea itsensä hyvin yksinäiseksi ymmärret-

tyään olevansa erillinen yksilö. Se ei välttämättä ole nuorelle helppoa, vaikka siihen tosin tot-

tuu. (Turunen 2005: 137- 138.) Nuoruuden loppuvaiheelle ominaista voidaan siis ajatella ole-

van oman minän syntyminen ja kypsyminen. Samalla kun nuori aktiivisesti etsii itseään, on 
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hän myös tavallaan ”hukassa” oman itsensä kanssa. Voidaan ajatella, että nuori ikään kuin 

kävelee kokoajan nuoralla, tasapainoillen eri puoliensa kanssa.  

 

2.3.4 Nuoren elämänhallinta 

 

Elämänhallinnalla käsitetään yksilön tunne siitä, että hän on kykeneväinen vaikuttamaan 

omaan elämäänsä päätöksillään ja ratkaisuillaan. Elämänhallinnassa voi konkreettisesti olla 

kyse siitä, että ihminen joko pyrkii muokkaamaan tapaansa tulkita asioita ja asioiden kulkua 

tai sitten hän voi vaihtoehtoisesti aivan konkreettisesti pyrkiä toiminnallaan muuttamaan val-

litsevia olosuhteita. (Keltikangas-Järvinen 2008: 255.) Elämänhallinta voidaan siis nähdä ensi-

sijaisesti hallinnan ja kontrollin tunteena liittyen omaa elämäänsä koskeviin asioihin. Nuoren 

kohdalla voidaan ajatella esimerkiksi hallinnan tunnetta siitä, että nuori uskoo voivansa vai-

kuttaa omaan elämänkulkuunsa, esimerkiksi koulutukseen ja ammattiin tai perhe- ja ystävyys-

suhteisiin liittyen.   

 

Keltikangas-Järvinen nostaa esille, että ihmisellä on korkea elämänhallinta, jos hän kokee 

pystyvänsä vaikuttamaan elämäänsä, asettaa päämääriä ja kokee olevansa vastuussa omasta 

elämästään. Korkean elämänhallinnan omaamisen yhteydessä puhutaan sisäisestä kontrollista. 

Matalasta elämänhallinnasta, ulkoisesta kontrollista, voidaan puolestaan puhua, jos ihminen 

ei kykene ottamaan vastuuta elämästään, vaan asiat vain ”tapahtuvat” hänelle. (2008: 255.) 

Elämänhallintaan liittyy siis olennaisesti hallinnan tunteen lisäksi vastuu omasta elämästään 

ja tekemistään päätöksistä. Voidaan ajatella, että nuoren kohdalla elämänhallintaan liittyen 

juuri vastuu ja vastuunkannon saavuttaminen ovat olennaisia asioita nuoren kehityksen ja it-

senäistymisen kannalta. Itsenäistymisessä kuitenkin on pitkälti kyse juuri vastuun kantamisen 

myötä saavuttaa elämänhallintaa elämän eri osa-alueilla. 

 

Elämänhallinnasta puhuttaessa elämänhallinta voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen elämän-

hallintaan. Sisäinen elämänhallinta käsittää ihmisen kyvyn sopeutua erinäisiin elämässä vas-

taantuleviin asioihin kun taas ulkoinen elämänhallinta käsitteenä keskittyy siihen, missä mää-

rin ihminen kokee pystyvänsä vaikuttamaan oman elämänsä olosuhteisiin. Sisäiseen elämän-

hallintaan voidaan sisällyttää ne tavat, joilla nuori pyrkii tekemään elämästään merkityksel-

listä. Esimerkkinä tästä voidaan ottaa epäonnistumiskierre, jolloin nuoren huono käsitys 

omasta itsestään aiheuttaa epäonnistumisia mikä taas puolestaan on omiaan heikentämään 

nuoren itsetuntoa. Ulkoinen elämänhallinta puolestaan tarkoittaa tunnetta siitä, että on ky-

keneväinen ohjamaan omaa elämänkulkuunsa, ilman että erinäiset ulkoiset tekijät pystyvät 

siihen vaikuttamaan. Esimerkkeinä nuoren ulkoisesta elämänhallinnasta voidaan mainita kou-

lutus ja ammatti. Työllä ja työllistymisellä onkin hyvin keskeinen merkitys nuoren elämänhal-

linnan syntymisessä ja saavuttamisessa. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen, Vilén 2007: 185.) 
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Kaiken kaikkiaan elämänhallinnassa on pitkälti kyse valinnan mahdollisuuksista. Siitä, että on 

olemassa erilaisia keinoja selviytyä vastaantulevista asioista. (Aaltonen & Ojanen ym. 2007: 

186). Nuoren elämänhallinnasta puhuttaessa korostuu siis nuoren vastuu valintojen ja päätös-

ten tekemisessä. Nuori joutuu pohtimaan ja punnitsemaan eri asioiden tärkeyttä ja osoitta-

maan sitä kautta elämänhallintaa. Nuoren elämä ei myöskään aina ole pelkkää ruusuilla tans-

simista. Elämänhallinta tarkoittaa myös sitä, että nuori pystyy sopeutumaan ja selviytymään 

haastavissakin elämäntilanteissa. (Aaltonen & Ojanen ym. 2007: 186). Nuoren tulee siis myös 

pystyä suuntaamaan katse eteenpäin, eikä lannistua jokaisesta vastoinkäymisestä.  

 

Nuoren elämänhallintaan ja elämän hallinnan tunteeseen vaikuttavat tietyt asiat. Nuoren 

elämänhallintaan vaikuttaa ensinnäkin lähiympäristö jossa nuori elää kuten perhe, ystävät, 

aikuiset ja koulu. Lähiympäristö antaa nuorelle voimavaroja elämänsä hallitsemiseen ja koos-

sa pitämiseen. Sisäisestä elämänhallinnasta puhuttaessa keskeisesti vaikuttava tekijä on nuo-

ren itsetunto koska sisäisessä elämänhallinnassa on kyse juuri siitä, että nuori uskoo itseensä 

ja oman elämänsä vaikuttamismahdollisuuksiin. Ulkoisen elämänhallinnan kohdalla puolestaan 

korostuu yksilön kokemus aineellisesta ja henkisestä turvasta. (Aaltonen & Ojanen ym. 2007: 

186.) Nuoren elämänhallintaan vaikuttavat erinäiset sisäiset ja ulkoiset tekijät, olennaista 

kuitenkin on, että nuoren elämänhallinta on tärkeä asia, johon nuorta tulee tukea ja kannus-

taa.  

 

2.3.5 Nuoren hyvinvoinnin edistäminen 

 

Hyvinvointi koostuu yksilön sosiaalisesta, fyysisestä ja psyykkisestä hyvän olon tunteesta. Hy-

vinvointiin ja sen syntymiseen vaikuttavat erinäiset tekijät kuten ihminen itse sekä hänen lä-

hiympäristönsä sisältäen läheiset ja elinympäristön. Tämän lisäksi hyvinvointiin vaikuttaa 

myös palvelujärjestelmä ja laajemmin vallalla oleva yhteiskuntapoliittinen päätöksenteko. 

Hyvinvointi käsittää terveyden ja toimintakyvyn, mutta lisäksi myös ihmissuhteet, asumisen, 

toimeentulon, turvallisuuden sekä tunteen mielekkäästä tekemisestä. (Hyvinvointi 2014.) Hy-

vinvoinnin käsite on siis hyvin laaja ja tulee toki muistaa, että hyvinvointi ja hyvinvoinnin ko-

kemus on aina yksilöllinen. Toinen kokee hyvinvoinnin yhdellä tavalla ja toinen toisella taval-

la. Mitään tiettyä ”oikeata” tapaa kokea hyvinvointia ei siis ole, mutta yleisesti ottaen kui-

tenkin puhutaan hyvinvoinnin sosiaalisesta, fyysisestä ja psyykkisestä ulottuvuudesta.  

 

Jos mietitään nuoren hyvinvointia, niin fyysisellä terveydellä on toki merkitystä, mutta ensisi-

jaisesti nuorta askarruttavat murrosiän muutokset, seksuaalinen kypsyminen ja yleinen selviy-

tyminen elämässä. Identiteetin kehittymisen kannalta pieni riskikäyttäytyminen terveyden 

suhteen on jopa tarpeen. Nuorelle on tärkeä kuulua joukkoon, tulla hyväksytyksi, jolloin sosi-

aaliset tarpeet yleensä nousevat tärkeämmälle sijalle kuin terveyteen ja terveenä pysymiseen 

liittyvät tarpeet. (Aaltonen & Ojanen ym. 2007: 186- 187.) Ajatellessa hyvinvoinnin sosiaalis-
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ta, fyysistä ja psyykkistä ulottuvuutta, voidaan siis katsoa että nuoren kohdalla varsinkin sosi-

aalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin kokemus ja merkitys korostuvat. Nuorelle on tärkeää kokea 

sosiaalista hyväksyntää samalla kun identiteetin kehittymiseen ja psyykkiseen kypsymiseen 

liittyvät asiat ovat ajankohtaisia. Kaiken kaikkiaan nuoren hyvinvointi ja terveys voidaan näh-

dä toimeen tulemisena, jolloin keskeisiksi asioiksi nousevat muun muassa oman minän havain-

nointi, oman ja muiden hyväksynnän saaminen sekä yleinen vertailu suhteessa ympäristöön. 

(Aaltonen & Ojanen ym. 2007: 187).  

 

Nuoren hyvinvoinnin kokemuksen ja määrittelyn yhteydessä voidaan puhua myös hyvinvoinnin 

edistämisestä. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edis-

täminen tulisi ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa sekä toimenpiteissä. Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen saavuttamiseksi on esitetty joitakin toimia, muun muassa turvallisuu-

den ja osallisuuden lisääminen, köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy, päihteiden käytön sekä 

terveyserojen vähentäminen ja ehkäisevän työn osaamisen sekä varhaisen puuttumisen lisää-

minen. (Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2014.) Nämä ovat toki suuria, valtakunnalli-

sella tasolla olevia tavoitteita hyvinvoinnin edistämiseksi, mutta ne koskevat myös nuoren 

hyvinvoinnin edistämistä. Esimerkiksi osallisuuden lisäämisen osalta voidaan ajatella, että 

nuoren hyvinvointia voidaan edistää ja lisätä huolehtimalla nuoren riittävästä osallisuudesta 

sekä omaa elämää että yhteiskunnan rakenteita koskevissa asioissa. Köyhyyden ja syrjäytymi-

sen ehkäisy liittyy myös nuoren hyvinvoinnin edistämiseen läheisesti. Voidaan katsoa, että 

syrjäytymisen ehkäisy ja siihen liittyvät toimet ovat olennaisia nuoren hyvinvoinnin edistämi-

sen kannalta. Myös päihteiden käytön ja terveyserojen vähentäminen liittyy nuoren hyvin-

voinnin edistämiseen. Nuoruus on aikaa, jolloin päihteiden käyttö ja siihen liittyvät ongelmat 

ja asiat korostuvat, joten se on hyvinkin ajankohtainen asia nuoren hyvinvointia ja sen edis-

tämistä ajatellen. Ehkäisevän osaamisen ja varhaisen puuttumisen osalta voidaan sanoa, että 

se on hyvinkin olennainen osa nuorten parissa ja nuorten hyvinvointia edistävää työtä. Mitä 

varhaisemmassa vaiheessa pystytään puuttumaan nuoren hyvinvointia koskeviin asioihin, sitä 

paremmat mahdollisuudet nuoren hyvinvoinnin edistämiselle on.  

 

Kuten aiemmin todettu niin hyvinvointi koostuu monesta eri osatekijästä, joten hyvinvointi 

tulee aina nähdä kokonaisuutena. Tulee muistaa, että nuoren hyvinvointiin vaikuttavat aina 

sekä sosiaaliset, fyysiset että psyykkiset tekijät. Konkreettisesti voidaan ajatella, että nuoren 

hyvinvointia voi edistää esimerkiksi tukemalla nuoren perhe- ja ystävyyssuhteita. Nuorelle 

perheen antama toimintaympäristö ja vuorovaikutus vanhemman kanssa ovat merkityksellisiä 

asioita. (Aaltonen & Ojanen ym. 2007: 200). Samalla tavalla voidaan myös ajatella, että nuo-

ren ystävyyssuhteet ovat tärkeitä nuoren hyvinvoinnin kannalta kun kuitenkin todetusti sosi-

aaliset tarpeet ovat keskiössä nuoruudessa. Myös nuoren vapaa-aikaa ja harrastamista tuke-

malla voidaan ajatella edistettävän nuoren hyvinvointia. Harrastuksien kautta nuori oppii 

muun muassa vuorovaikutustaitoja ja ryhmässä toimimista, itsenäistymistä sekä oman elämän 
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hallintaa. (Aaltonen & Ojanen ym. 2007: 205). Nuoren hyvinvointiin vaikuttaa myös esimerkik-

si asumiseen ja toimeentuloon sekä fyysiseen terveyteen liittyvät asiat, joten myös näihin 

asioihin tulisi kiinnittää huomiota nuoren hyvinvoinnin edistämisessä. Kaiken kaikkiaan tulee 

muistaa, että nuoren hyvinvointi on aina kokonaisuus ja se tulee huomioida nuoren hyvinvoin-

nin edistämisessä. Kun nuori nähdään kokonaisuutena ja hyvinvointia lähdetään edistämään 

pitäen mielessä nuoren sekä sosiaalinen, fyysinen että psyykkinen ulottuvuus hyvinvoinnin 

kokemuksessa, niin päästään luultavasti parhaimpiin tuloksiin.  

 

2.4 Yhteys aikaisempiin tutkimuksiin  

 

Jälkihuollon toimivuutta ja kokemuksia nuoren näkökulmasta on jonkin verran käsitelty aikai-

semmissa tutkimuksissa. Jälkihuollon asiakkaiden kokemuksia on pyritty selvittämään muun 

muassa kvalitatiivisen tutkimuksen avulla. Tutkimuksen valossa keskeisiksi tuloksiksi nousi 

muun muassa nuoren ja työntekijän välisen luottamuksen tärkeys. Jälkihuoltonuoret kaipasi-

vat rinnalleen aikuista, joka pystyy tukemaan heitä elämän eri tilanteissa. Nuoret toivoivat 

myös esimerkiksi informaationkulkuun selkeyttä ja sosiaalitoimiston tiloihin kodikkuutta. Kes-

keisiksi kehittämistarpeiksi nousivat palvelujen merkityksen ja tavoitteiden selventäminen 

nuorille sekä nuoren motivoimiseen liittyvät asiat. (Kuronen 2013.) 

 

Jälkihuollon toimivuutta on myös tutkittu nuoren itsenäistymisen näkökulmasta. Tällöin pää-

painona on ollut selvittää millä tavalla jälkihuollon prosessi tukee nuoren itsenäistymistä. 

Nuoren näkökulmasta keskeisiksi tuloksiksi osoittautui se, että nuoret kokivat jälkihuollon tu-

en itsenäistymisessä sekä hyväksi että huonoksi. Nuoret kokivat, että arkipäiväisistä asioista 

selviydyttäisiin parhaiten, kun taas raha-asiat voivat mahdollisesti tuottaa hankaluuksia tule-

vaisuudessa. Jälkihuollon merkitystä pohdittaessa nuoret nostivat keskeisenä asiana esille 

asunnon saamiseen ja taloudelliseen tukeen liittyvät asiat. (Huotari 2010.) 

 

3 Opinnäytetyön toteutus 

 

Tässä luvussa avaan opinnäytetyön taustaa ja tavoitteita sekä kerron käytännön toteutuksesta 

ja menetelmällisistä ratkaisuista. Lopuksi pohdin tähän työhön liittyviä eettisiä näkökulmia 

sekä työn yleistä luotettavuutta. 

 

3.1 Opinnäytetyön tausta ja tavoitteet 

 

Tarve ja näkökulma opinnäytetyön toteuttamiselle nousi Porvoon kaupungin lapsiperheiden 

sosiaalityön yksikön taholta. Toivottiin saatavan ajantasaista tietoa Porvoon kaupungin jälki-

huoltopalveluiden toimivuudesta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Porvoon kaupun-

gin jälkihuollon toimivuutta nuoren näkökulmasta - toisin sanoen selvittää, mikä nuorten mie-
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lestä jälkihuollossa toimii ja toisaalta, mitä puutteita/kehittämisenkohteita jälkihuollossa 

nuorten näkökulmasta on. Opinnäytetyön avulla pyrittiin myös selvittämään sitä, mikä merki-

tys jälkihuollolla on nuorelle. Tavoitteena oli myös lisätä laajempaa ymmärrystä jälkihuolto-

palveluiden toimivuudesta ja nykytilasta. Pyrittiin tuottamaan tietoa, jota voisi hyödyntää 

myös laajemmin sosiaalialalla jälkihuoltopalveluiden arvioimiseksi ja kehittämiseksi.  

 

Oma päällimmäinen tavoitteeni opinnäytetyön toteuttamisen osalta oli ammatillinen kasvu ja 

kehitys prosessin kautta. Tarkemmin ottaen halusin saada kokemusta tutkimusprosessista ja 

tutkijana toimimisesta sekä siihen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista. Halusin lisäksi 

saada käytännön tietoa minua kiinnostavasta aiheesta.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli siis tarkastella jälkihuollon toimivuutta Porvoon kaupungissa 

nuoren näkökulmasta. Tutkimuskysymyksinä toimivat seuraavat kysymykset. Pääkysymyksenä 

toimi: 

 

 Miten Porvoon kaupungin jälkihuolto toimii nuoren näkökulmasta?  

 

Aihetta tarkennettiin edelleen seuraavien alakysymysten avulla:  

 

 Mikä nuoren mielestä toimii hyvin Porvoon kaupungin jälkihuollossa? 

 Mitä puutteita/ kehittämiskohteita Porvoon kaupungin jälkihuollossa on nuoren mie-

lestä?  

  Minkälainen merkitys Porvoon kaupungin jälkihuollolla on nuorelle? 

 

3.1.1 Opinnäytetyöprosessi 

 

Opinnäytetyön suunnittelu alkoi keväällä 2014. Idea aiheeseen syntyi kiinnostuksestani lasten-

suojeluun. Pohdiskelun jälkeen päädyin siihen, että lastensuojelun jälkihuoltoa ja sen toimi-

vuutta olisi kiinnostavaa lähteä tutkimaan. Halusin tehdä opinnäytetyöni Porvoossa, joten 

lähdin ottamaan yhteyttä Porvoon kaupungin lapsiperhetyön toimijoihin. Yhteistyökumppanik-

si valikoitui Porvoon kaupungin lapsiperheiden sosiaalityön yksikkö. Lopullinen aiheen näkö-

kulma muotoutui yhteistyössä ohjaajiksi nimettyjen, lapsiperhetyön päällikön sekä käytännön 

jälkihuoltotyötä tekevän sosiaaliohjaajan kanssa.  

 

Suunnitelmavaihe tuli päätökseen syksyllä 2014. Toteutukseen päästiin syksyllä 2015. Tutki-

musluvat haettiin heti alkusyksystä 2015, minkä jälkeen haasteltavia nuoria lähdettiin tavoit-

telemaan. Tapaamisessa lapsiperhetyön päällikön sekä käytännön jälkihuoltotyötä tekevän 

sosiaaliohjaajan kanssa päädyttiin siihen, että sosiaaliohjaaja lähtisi tavoittamaan nuoria. 

Valinta perustui kuitenkin sattumanvaraisuuteen, haastateltavien hankintaa rajaavina tekijöi-



 25 

nä sosiaaliohjaajan arvio nuorten halukkuudesta ja kyvystä osallistua haastatteluun. Haastel-

tavien hankintahetkellä noin kymmenen nuorta asuivat ulkopaikkakunnalla, mikä rajoitti 

haastateltavien hankintaa jonkin verran. Lisäksi 12 nuorta ilmoittivat heti alkuun, etteivät 

halua osallistua haastatteluun. 12 nuorta antoi suostumuksensa haastattelun tekemiseen, joi-

ta sosiaaliohjaajan luvalla lähdin tavoittelemaan. Kolmea näistä nuorista en tavoittanut ja 

yksi nuorista ilmoitti heti, ettei halua osallistua. Yhteensä kahdeksan nuoren kanssa sovittiin 

haastattelut, joista lopulta viisi haastattelua toteutui. Tämä osaltaan selittää haastateltavien 

hankinnan haastavuutta ja sitä kautta myös sitä, miksi haastateltavien määrä jäi lopulta 

suunniteltua pienemmäksi. 

 

Osa haastatteluista saatiin sovittua ja pidettyä jo heti tutkimuslupien myöntämisen jälkeen. 

Osan nuorista tavoittaminen ja paikalle saaminen osoittautui kuitenkin haasteelliseksi ja pel-

kona oli se, ettei saataisi tarpeeksi haastateltavia tutkielman suorittamiseksi. Jouduin näin 

ollen alkaa pohtia, minkälaisia ratkaisuja tekisin seuraavaksi. Toki se oli pettymys, etten pys-

tyisi tekemään tutkielmaa minua erityisesti kiinnostavan nuoren näkökulmasta käsin, mutta 

joitakin ratkaisuja oli tehtävä prosessin etenemiseksi.  Päädyin näkökulman vaihtamiseen, 

jolloin ajatuksena oli, että haastattelisin samasta aiheesta yhteensä kolmea nuorta ja kolmea 

työntekijää. Näin ollen Porvoon kaupungin jälkihuoltopalveluiden toimivuutta tarkasteltaisiin 

sekä nuoren että työntekijän näkökulmasta, jolloin tulosten esittelyssä voitaisiin soveltaa ver-

tailevaa otetta. Jatkoin kuitenkin vielä hetken nuorten tavoittamista, jolloin loppujen lopuksi 

sain haastateltua tarvittavan määrän nuoria. Tarvetta näkökulman vaihtamiselle ei enää ollut. 

Olen hyvin tyytyväinen siitä, että sain tehdä tutkielman alkuperäistä näkökulmaa noudattaen. 

Minulle oli kuitenkin tärkeää saada tuoda esille juuri nuoren ääni ja näkökulma.  

 

3.1.2 Yhteys laajemman kehittämistyön tavoitteisiin 

 

Opinnäytetyön tavoitteet linkittyvät Porvoon kaupunkistrategian 2013- 2017 tavoitteisiin. 

Strategiassa asetetut tavoitteet liittyvät talouden tervehdyttämiseen, asukkaiden hyvinvoin-

tierojen kaventamiseen, osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen sekä kaupungin kilpailuky-

vyn ja kestävän kehityksen varmentamiseen. (Kaupunkistrategia 2014- 2017). Näistä tavoit-

teista tutkielman tavoitteet liittyvät lähinnä asukkaiden hyvinvointierojen kaventamiseen se-

kä osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen. Asukkaiden hyvinvointierojen kaventamiseen 

liittyvien tavoitteiden osalta tavoitteiksi on kirjattu muun muassa nuorten syrjäytymisen eh-

käisy. (Kaupunkistrategia 2014- 2017). Opinnäytetyön tavoitteet voidaan näin ollen nähdä lin-

kittyvän strategian tavoitteiseen nuorten syrjäytymisen osalta. Tavoitteiksi asukkaiden osallis-

tumismahdollisuuksien lisäämisen osalta on mainittu nuorten osallistumisen ja äänioikeuden 

käyttämisen kannustaminen tulevissa vaaleissa sekä palveluiden kehittäminen yhteistyössä 

asukkaiden kanssa palveluiden suunnitteluvaiheesta asti.(Kaupunkistrategia 2014- 2017). Voi-

daan katsoa, että opinnäytetyön tavoitteet linkittyvät varsinkin strategian tavoitteeseen 
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nuorten osallistamisen osalta. Opinnäytetyön tavoitteet liittyvät tosin myös tavoitteeseen 

asukkaiden osallistamisesta palveluiden kehittämisprosessissa koska koko opinnäytetyön läh-

tökohtana on osallisuus ja osallistaminen. Opinnäytetyön toteuttamisessa halutaan ensisijai-

sesti huomioida nuorten osallisuus ja osallistaminen.  

 

3.1.3 Työelämän yhteistyökumppanit 

 

Työelämän yhteistyökumppanina toimi Porvoon kaupungin lapsiperheiden sosiaalityön yksikkö. 

Käytännön yhteistyö toteutettiin lapsiperhetyön päällikön sekä käytännön jälkihuoltotyötä 

tekevän sosiaaliohjaajan kanssa. Porvoon kaupunki tarjosi haastateltavat, haastateltavien 

suostuttua haastatteluun. Hyötynä yhteistyökumppanin näkökulmasta oli ajantasaisen ja re-

hellisen käytännön tiedon saaminen Porvoon kaupungin jälkihuoltopalveluiden nykytilasta ja 

toimivuudesta. 

 

3.2 Käytännön toteutus ja toteutusympäristö 

 

Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Porvoon kaupungin lapsiperheiden sosiaalityön yksikön 

kanssa. Toteutustavaksi valikoitui kvalitatiivisen tutkielman tekeminen. Kvalitatiivisen tut-

kielman aineistonkeruu toteutettiin yksilöllisten teemahaastatteluiden avulla syksyllä 2015. 

Yksilöhaastatteluissa haastateltiin viittä Porvoon kaupungin jälkihuollon asiakasta, eli nuorta. 

Haastateltavat nuoret valikoitiin yhteistyössä Porvoon kaupungin lapsiperhetyönpäällikön sekä 

käytännön jälkihuoltotyötä tekevän sosiaaliohjaajan kanssa. Ensimmäisessä tapaamisessa lap-

siperhetyön päällikön ja käytännön jälkihuoltotyötä tekevän sosiaaliohjaajan kanssa päädyt-

tiin siihen ratkaisuun, että sosiaaliohjaaja lähtisi tavoittamaan nuoria, jonka jälkeen minä 

voin ottaa yhteyttä nuoriin. Näin ollen sosiaaliohjaaja lähti tavoittamaan nuoria, jolloin ra-

jaavina tekijöinä oli sosiaaliohjaajan arvio nuorten haastatteluihin suostuminen sekä se, mi-

ten nuorten puhuminen vieraille ja saapuminen tapaamisiin onnistuisi. Haastateltavien valinta 

oli kuitenkin täysin sattumavaraista. Noin kymmenkunta nuorta eivät asuneet Porvoossa tut-

kielman toteuttamisen ajankohtana, mikä osaltaan myös rajasi haastateltavien hankintaa.  

 

Nuoret olivat iältään 19- 21 vuotta, jälkihuoltosuhteen eri vaiheissa olevia nuoria. Osa nuoris-

ta haastateltavista oli haastatteluhetkellä jälkihuoltosuhteen alussa, kun taas osalla jälkihuol-

to oli jo päättymässä tai päättynyt.  Haastattelut nauhoitettiin tallentimen avulla jonka jäl-

keen saatu haastatteluaineisto litteroitiin.  

 

 

3.3 Menetelmälliset ratkaisut 
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Tässä luvussa esittelen käyttämäni aineistonkeruu- sekä analyysimenetelmät. Tutkielmassani 

aineistonkeruutavaksi valikoituivat yksilölliset teemahaastattelut. Tämän lisäksi pidin tutki-

muspäiväkirjaa tutkimusprosessin aikana heränneistä ajatuksista. Aineiston analysointi puo-

lestaan toteutettiin koodauksen ja teemoittelun avulla.  

 

3.3.1 Aineiston kerääminen 

 

Aineistonkeruu toteutettiin teemahaastatteluiden avulla. Teemahaastattelu on puolistruktu-

roitu menetelmä ja sille tunnusomaista on haastattelun kohdentuminen tiettyihin, ennalta-

määriteltyihin teemoihin tai aihe-alueisiin.  Teemahaastattelun aikana ei kysytä yksityiskoh-

taisia kysymyksiä vaan haastattelu etenee tietyistä teemoista käsin. Tämä mahdollistaa tut-

kittavien äänen esille tuomisen. Teemahaastattelu luokitellaan olevan lähempänä struktutoi-

matonta kuin strukturoitua haastattelua, mutta se ei kuitenkaan aineistonkeruumenetelmänä 

ole yhtä vapaa kuin syvähaastattelu. (Hirsjärvi & Hurme 2000: 47- 48.) 

 

Teemahaastattelun toteuttamista varten laaditaan teemahaastattelurunko. Teemahaastatte-

lurunkoa varten tarkennetaan teema-alueet, jotka toimivat tutkielman teoreettisten pää-

käsitteiden alakäsitteinä tai luokkina. Teema-alueet listataan luettelon muodossa ja itse 

haastattelukysymykset rakennetaan näihin teema-alueisiin pohjautuen. Itse haastattelun ai-

kana sekä tutkija että tutkittava toimivat kysymysten tarkentajina.(Hirsjärvi & Hurme 2000: 

66.) 

 

Ennen teemahaastatteluiden toteuttamista laadin siis teemahaastattelurungon. Teemahaas-

tattelurungon laatimisessa käytin apuna muun muassa tutkimuskirjallisuutta. Tutkielman ai-

hetta ja tutkimuskysymyksiä tarkemmin pohdittuani, päädyin kolmeen teemaan. Teemoiksi 

valikoituivat jälkihuollon sisältö, jälkihuollon toimivuus ja kehittämistarpeet sekä jälkihuollon 

merkitys nuorelle. Näihin edellä mainittuihin teemoihin päädyttiin koska koettiin, että näitä 

kyseisiä teemoja tutkimalla ja tarkastelemalla saataisiin tutkimusongelman kannalta olennais-

ta, kuvaava tietoa. Jälkihuollon toimivuutta tutkiessa tuntui olennaiselta valinnalta kartoittaa 

myös jälkihuollon sisältöä sekä merkitystä, syvällisemmän tiedon saamiseksi. Jälkihuoltotyön 

sisältöä ja merkitystä käsittelemällä voidaan katsoa päästävän käsiksi toimivuuden tarkaste-

lemiseen. Jokaisen teeman alle keräsin vielä kutakin teemaa tarkentavia kysymyksiä.  

 

Ennen itse haastattelua lähetin jokaiselle niin haluavalle haastateltavalle alustavat haastatte-

lukysymykset sähköpostitse. Haastattelutilanteen alussa pyysin haastateltavia allekirjoitta-

maan suostumuslomakkeen, jossa tuotiin esille tutkielman tarkoitus ja tavoite sekä selvennet-

tiin haastateltavan oikeuksia. Suostumuslomakkeessa käsiteltiin muun muassa sitä, että haas-

tateltavan henkilöllisyys pysyy salassa, että saatu aineisto hävitetään tarvittavan käsittelyn 

jälkeen ja että haastateltavalla on oikeus keskeyttää osallistumisensa niin halutessaan. Haas-
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tattelut nauhoitettiin ja siitä myös informoitiin haastateltaville hyvissä ajoin, jo yhteydenot-

tovaiheessa. Asiasta muistutettiin ennen haastattelun aloittamista. Haastattelut nauhoitettiin 

IPadin SoundNote –sovelluksella. Tämän lisäksi kirjoitin tutkimuspäiväkirjaa koko tutkimuspro-

sessin ajan, johon kirjasin tutkimusprosessin kannalta olennaisia ajatuksia, valintojani sekä 

niiden perusteluita.  

 

Aiheeseen nähden valittu aineistonkeruumenetelmä oli mielestäni perusteltu koska kyseessä 

oli kuitenkin laadullinen tutkimus, jolloin aiheesta tai ilmiöstä pyritään saamaan mahdolli-

simman kuvailevaa tietoa. Keskiössä ovat ihmisten tulkinnat ja ilmiöille antamat merkitykset, 

jolloin tutkittavien äänen esille tuominen mahdollistuu.(Hirsjärvi & Hurme 2000: 48). 

 

3.3.2 Aineiston analyysi 

 

Aineiston analyysi suoritettiin teemoittelua käyttämällä. Teemoittelun avulla pyritään selvit-

tämään ja käsittelemään kerätystä aineistosta esille nousevia yhtäläisyyksiä ja ominaisuuksia. 

Esille nousevista usealle haastateltavalle yhtäläisistä asioista muodostetaan teemoja. Samaa 

asiaa käsittelevät haastateltavan sanomiset koodataan yhdeksi luokaksi.  Aineistosta löydetyt 

teemat voivat perustua teemahaastattelun teemoihin, mutta analyysin edetessä ilmenee 

yleensä myös muita, analyysin kannalta mielenkiintoisia teemoja. (Hirsjärvi& Hurme 2000: 

141, 173.) 

 

Teemoittelu valikoitui analyysimenetelmäksi luonnollisena jatkona sille, että aineistonkeruu 

suoritettiin teemahaastatteluiden avulla. Haastattelujen jälkeen saatu aineisto litteroitiin. 

Suoritin litteroinnin sanatarkasti. Litteroidessa kirjoitin näin ollen puhtaaksi kaiken sanatar-

kasti, puhekielen tasoa noudattaen. Litteroimaani tekstiin sisältyi täytesanat, toistot, yksit-

täiset äännähdykset, merkittävät tauot, merkittävät tunneilmaisut sekä haastattelutilannetta 

häiritsevät ulkoiset tekijät. Päädyin tekemään litteroinnin edellä mainitulla tavalla koska ha-

lusin, analyysia ja tulkintaa ajatellen, kirjoittaa mahdollisimman paljon auki. Rajasin kuiten-

kin litteroinnin tarkastelemaan puheen sisällön ja merkitysten kannalta olennaisia asioita. 

Tutkielman kohteena oli kuitenkin puheen sisältö, ei niinkään vuorovaikutukseen tai suoranai-

sesti kielen käyttöön liittyvät asiat. Litteroitua tekstiä tuli kaiken kaikkiaan noin 40 sivua. 

Litteroinnin jälkeen siirryin analyysiin. 

 

Aluksi luin läpi saatua aineistoa useita kertoja. Loin myös haastateltaville peitenimet, mikä 

osaltaan helpotti aineiston käsittelyä jatkossa. Tämän jälkeen siirryin koodaukseen. Koodauk-

sella tarkoitetaan aineiston jäsentelyä ja luokittelua, minkä avulla pyritään aineiston sisällön 

selkeyttämiseen. (Koodaus).  Koodauksessa käytin apuna värikyniä. Merkitsin samaa asiaa kä-

sittelevät kohdat samalla värillä, jolloin aineiston hahmottaminen kokonaisuutena helpottui. 

Merkitsin myös aineistoa lukiessani marginaaliin mistä tekstissä puhuttiin. Pikku hiljaa näistä 
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aiheista alkoi muodostua luokkia tai teemoja, joita sitten taas edelleen yhdistin suuremmiksi 

teemoiksi. Tämän jälkeen aloin järjestämään aineistoa niin, että keräsin samaa asiaa tai 

teemaa käsittelevät asiat samaan paikkaan. Tämän jälkeen tiivistin vielä aineistoa useampaan 

otteeseen, jolloin muodostui lopulliset teemat. Tutkielman tulosten hahmottaminen alkoi sel-

kiintyä ja pystyin saamaan kuvan siitä, mitä aineisto sisälsi ja kertoi.  

 

3.4 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Eettisyys ja eettinen toiminta tulee muistaa opinnäytetyön kaikissa vaiheissa. Kaikissa tutki-

muksissa joudutaan eettisten ratkaisujen äärelle ja varsinkin kun on kyse ihmistieteistä, eet-

tisten kysymysten kohtaaminen tulee eteen jokaisessa tutkimuksen vaiheessa. (Hirsjärvi & 

Hurme 2000: 19). Jos lähdetään opinnäytetyön suunnitelmavaiheesta, eteen tuli esimerkiksi 

tutkimuslupien hankinta. Tutkielmaa ei voida lähteä toteuttamaan, ellei tarvittavia tutkimus-

lupia ole hankittu. Tämän kyseisen tutkielman kohdalla tutkimusluvat haettiin ja myönnettiin 

syyskuussa 2015.  

 

Voidaan myös ajatella, että opinnäytetyön aiheen valintaan liittyy eettisiä näkökohtia. Opin-

näytetyön aiheen valinnassa tulee ottaa huomioon eettisyys. Aihetta valittaessa eettisyyden 

huomioiminen voidaan ajatella näkyvän sekä haastateltavien että työelämän yhteistyökump-

panin asianmukaisena huomioimisena. Tutkielman aiheen valinnassa kiinnitin näin ollen huo-

miota siihen, että aihe on eettisesti kestävä ja että tutkittaville ei aiheudu siitä haittaa. Kun 

sitten lähdin hankkimaan haastateltavia, tuli muistaa oikeudenmukaisuus. Oikeudenmukaisuus 

tulisi taata sekä sosiaalisella että henkilökohtaisella tasolla ja tutkimus ei myöskään saa mil-

lään tavalla vaarantaa tai vahingoittaa tutkittavia. (Mäkinen 2006: 85). Haastateltavia nuoria 

hankittaessa selvitin jokaiselle tavoitetulle nuorelle, mistä tutkielmassa on kyse ja mikä tut-

kielman tarkoitus on. Esitin, että nuoren henkilöllisyys ei paljastu missään vaiheessa ja että 

nuoren antamat tiedot hävitetään käsittelyn jälkeen. Toin esille myös sen, että osallistuminen 

perustuu vapaa-ehtoisuuteen, joten nuorella on oikeus keskeyttää osallistumisensa tutkiel-

maan milloin vain, näin halutessaan. Ennen itse haastattelutilannetta sovimme nuorten kans-

sa, että lähetän alustavat haastattelukysymykset sähköpostitse heille hyvissä ajoin. Näin ollen 

he pystyivät halutessaan tutustumaan haastattelukysymyksiin ennen haastattelua ja sen voi-

daan ajatella lisänneen turvallisuutta haastattelutilanteeseen.  

 

Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi tarjosi haastateltavat. Tapaamisella lapsiperhe-

työn päällikön sekä käytännön jälkihuoltotyötä tekevän sosiaaliohjaajan kanssa päädyttiin 

siihen, että sosiaaliohjaaja ryhtyisi tavoittamaan nuoria.  Haastateltavien valinta perustui 

kuitenkin satunnaisuuteen. Yhdistävä tekijä oli se, että kaikki nuoret ovat tai ovat olleet jäl-

kihuollon asiakkaita Porvoon kaupungissa.  Sosiaaliohjaaja tarjosi mahdolliset haastateltavat 

ja minä otin heihin sitten yhteyttä. Loppujen lopuksi sain haastateltua viittä Porvoon kaupun-
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gin jälkihuoltonuorta. Haastateltavien valitsemisprosessia ajatellen pohdin, kuinka se vaikut-

taa luotettavuuteen, että tietyt mahdolliset haastateltavat ikään kuin karsittiin pois. Koen 

kuitenkin, että kun on kyse jälkihuoltonuorista, on perusteltua, että valinta kohdistettiin tiet-

tyyn ryhmään. Tämä siksi, että pystyttäisiin saamaan tutkimusongelman kannalta olennaista, 

kuvaavaa tietoa.  

 

Eräässä vaiheessa opinnäytetyöprosessia haasteeksi ja pulmaksi nousi haastateltavien tavoit-

taminen. Osa haastatteluista saatiin tehtyä hyvinkin pian tutkimuslupien saamisen jälkeen, 

mutta tämän jälkeen nuorten tavoittaminen hankaloitui ja haastatteluja peruuntui. Oltiin siis 

sen kysymyksen edessä, että mitä nyt tehtäisiin. Joko jatkaisin yhteydenottoja tai sitten läh-

tisin vaihtamaan aihetta tai näkökulmaa. Päädyin siinä vaiheessa siihen ratkaisuun, että koska 

aika alkoi loppua, niin vaihtaisin työn näkökulmaa. Haastattelisin näin ollen kolmen nuoren 

lisäksi kolmea työntekijää, jolloin mukaan saataisiin myös työntekijän ääni samaiseen aihee-

seen. Lopulta tarvetta näkökulman vaihtamiselle ei kuitenkaan enää ollut ja sain haastateltua 

tarvittavan määrän nuoria. Näin eettisestä näkökulmasta koen hyväksi sen, että näkökulmaa 

ei vaihdettu, vaan pysyttiin alkuperäisessä ideassa nuoren äänen esiin tuomisesta. Alkuperäi-

senä ideana ja punaisena lankana koko tutkielmassa on kuitenkin nuoren ääni ja koen, että 

minulla tutkijana oli ja on vastuu nuoren äänen säilyttämisestä keskiössä. Jäin pohtimaan si-

tä, että jos näkökulmaa olisi vaihdettu, niin miten se olisi vaikuttanut koko tutkielman eetti-

syyteen ja luotettavuuteen? Jos esimerkiksi olisin jo vaihtanut näkökulmaa ja joku nuori olisi-

kin ottanut yhteyttä ja kertonut haluavansa osallistua tutkimukseen, olisiko ollut eettisesti 

oikein kieltäytyä? Voidaan myös ajatella, onko ajanpuute hyvä perustelu näkökulman vaihta-

miselle. Toki minun tapauksessani on kyse opinnäytetyöstä ja voidaan ajatella, että siinä yh-

teydessä voi olla perusteltua käyttää aikatauluja syynä näkökulman vaihtamiselle, mutta ko-

en, että tutkijalla on suuri vastuu tekemistään päätöksistä.  

 

Opinnäytetyön toteutusvaiheessa eteen tuli useita eettisyyteen liittyviä asioita. Ensinnäkin 

tulee aina muistaa luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus. Luottamuksellisuudella tarkoite-

taan sitä, että tutkija pysyy antamissaan lupauksissa koskien aineiston käyttöä ja käsittelyä 

kun taas vaitiolovelvollisuus puolestaan kieltää tutkimusaineiston tai tutkittavien yksityisasi-

oiden luovuttamisen ja paljastamisen ulkopuolisille. (Mäkinen 2006: 148). Yksinkertaisesti on 

siis kyse siitä, että opinnäytetyön tekijän ja haastattelijan tulee pysyä sanassaan eikä levitel-

lä haastateltavien asioita eteenpäin kenellekään. Tämä koskee sekä itse tutkimuksen tekemi-

sen vaihetta sekä tutkimuksen päättymisen jälkeistä vaihetta. (Mäkinen 2006: 148).  Toteu-

tusvaiheessa tuli ajankohtaiseksi myös anonymiteetti ja sen takaaminen. Voidaan ajatella, 

että se osaltaan linkittyy myös luottamuksellisuuden periaatteeseen. Anonymiteetillä tarkoi-

tetaan siis sitä, että tutkittaville tulee taata mahdollisuus anonymiteettiin eli henkilöllisyyden 

salaamiseen. (Mäkinen 2006: 114). Tämän voidaan ajatella olevan ensisijaisen tärkeää juuri 

tämän opinnäytetyön toteuttamisen kannalta kun ollaan tekemisissä lastensuojelunuorten ja 
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heidän asioittensa kanssa. Opinnäytetyötä varten haastateltavien nuorten henkilöllisyyden 

salaamiseen tuli siis kiinnittää erityistä huomiota. Tähän kysymykseen liittyen, voidaan myös 

tuoda esille eettistä pohdintaa liittyen opinnäytetyön otsikkoon. Onko haastateltavien henki-

löllisyyden salaaminen vaarassa, kun otsikossa nostetaan vahvasti esille alueellisuus? Vai voi-

daanko ajatella, että sillä ei ole opinnäytetyön kokonaisuuden kannalta suurtakaan eettistä 

merkitystä?  Yksityisyyden suojasta säädetään myös henkilötietolaissa. Lain tarkoituksena on 

”toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia 

henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja nou-

dattamista” (Henkilötietolaki 1999/523: 1§). Eettisyys pohjautuu siis myös lakiin ja sen nou-

dattamiseen. 

 

Jos mietitään itse haastattelutilannetta, niin huomioon tuli ottaa joitakin eettisiä seikkoja. 

Ensinnäkin jos haastattelut nauhoitetaan kuten minä tutkielmassani tein, niin siitä tulee il-

moittaa haastateltaville ja kysyä erikseen lupa siihen. Ilmoitin nauhoittamisesta haastatelta-

ville jo yhteydenotto vaiheessa, mutta muistutin asiasta vielä ennen haastattelun aloittamista 

suostumus – lapun allekirjoittamisen yhteydessä. Suostumuslomakkeessa kerrattiin tutkielman 

tarkoitus ja tavoite sekä haastateltavan anonymiteettiin ja muihin oikeuksiin liittyvät asiat. 

Suostumuslomake löytyy liitteestä 2. Koen, että tutkijan tulee omalla toiminnallaan vaikuttaa 

turvallisen ja rennon ilmapiirin luomiseen. Ensimmäisellä haastattelukerralla en mielestäni 

kiinnittänyt tarpeeksi huomiota ilmapiirin luomiseen, luultavasti osittain jännittävän ja vie-

raan tilanteen vuoksi. Tästä viisastuneena kiinnitin seuraavilla haastattelukerroilla enemmän 

huomiota ilmapiirin luomiseen ja rentouttamiseen ennen itse haastattelun aloittamista. Kiin-

nitin myös huomiota haastattelun päättämiseen ja haastattelutilanteesta poistumiseen. Itse 

haastattelutilanteeseen liittyen pohdin myös sitä, miten haastattelupaikan valinta ja tapa 

vaikuttaa. Kolme haastattelua pidettiin kasvokkain julkisessa tilassa Porvoossa. Kaksi haastat-

telua puolestaan tehtiin puhelinhaastatteluina. Kasvokkain tapahtuvat haastattelut pidettiin 

melko avoimessa tilassa, jossa melutaso vaihteli kohtalaisesta jopa melko voimakkaaseen. 

Haastatteluja tehtäessä pohdin sitä, kuinka paljon taustameteli ja taustalla liikkuvat ihmiset 

vaikuttivat haastattelutilanteeseen sekä sitä kautta saatuihin vastauksiin. Suurinta osaa haas-

tateltavista nuorista taustameteli ei näyttänyt pahemmin vaikuttavan, mutta huomasin itse, 

että paikoittain voimistuva meteli häiritsi keskittymistäni. Näin ollen siis jatkossa kiinnittäisin 

enemmän huomiota haastattelupaikan valitsemiseen haastattelun molempia osapuolia ajatel-

len.  

 

Kaksi haastattelua tehtiin, kuten mainittu, puhelinhaastatteluina. Puhelinhaastatteluissa 

luonnollisesti puuttuu suora, kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus, mutta koen itse, että puhe-

linhaastattelut olivat hyvä valinta ajatellen kyseistä kohderyhmää, eli jälkihuoltonuoria. Pu-

helinhaastattelut sujuivat hyvin ja luontevasti ja luulen, että nuorten oli jopa helpompi ker-

toa asioista kun suora kontakti puuttui. Toki puhelimessa tehtävässä haastattelussa haastatte-
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lija itse ei pysty tulkitsemaan tai näkemään haastateltavan ilmeitä ja eleitä ja sen voidaan 

ajatella vaikuttavan tutkimustulosten tulkintaan.  

 

Myös itse kysymyksenasetteluun voi liittyä eettisiä näkökohtia. Yksi tavallinen virhe liittyen 

kysymyksenasetteluun voi olla esimerkiksi se, että kysymykset ovat johdattelevia tai sitten ne 

eivät ole tarpeeksi yksiselitteisiä. (Mäkinen 2006: 93). Mäkinen(2006: 94- 95) muistuttaa myös 

siitä, että haastattelu perustuu aina vapaaehtoisuuteen, jolloin haastateltavalla on oikeus 

keskeyttää haastattelu halutessaan. Voidaan siis ajatella, että haastattelussa opinnäytetyön 

tai tutkimuksen perustuminen vapaa-ehtoisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen korostuu. Haasta-

teltavia ei voi pakottaa haastatteluun ja haastateltavilla tulee aina olla mahdollisuus poistua 

haastattelutilanteesta, jos heistä tuntuu siltä. Ennen itse haastattelun aloittamista selvitinkin 

haastateltaville, että heillä on täysi oikeus osallistumisensa keskeyttämiseen, jos he niin ha-

luavat. Asetetuilla kysymyksillä ei myöskään saa johdatella haastateltavia vastaamaan jollain 

tietyllä, itseä tai toimeksiantajaa miellyttävällä tavalla. Mäkinen tuokin esille tavanomaisena 

virheenä sen, että kysymykset on muodostettu johdattelevasti, jolloin haastateltava voi vas-

tata kysymyksiin vain tietyllä tavalla. (2006: 93). Voidaan ajatella, että siinä on kyse myös 

tutkijan tai opinnäytetyön tekijän objektiivisuuden merkityksestä. Huomasin varsinkin ensim-

mäisiä haastatteluja tehdessäni, että oli jopa yllättävän haastavaa olla asettamatta johdatte-

levia kysymyksiä. Sain todellakin keskittyä haastattelukysymyksiin ja siihen, miten ilmaisen 

itseäni, pysyäkseni objektiivisena. Tässä kohtaa huomasin konkreettisesti, että haastattele-

minen on minulle vielä melko uutta ja että haastatteleminen on taito, jonka oppii vain har-

joittelemalla.  Opinnäytetyötä tehtäessä voidaan siis ajatella, että on tärkeä muistaa, että 

omat mielipiteet tai asenteet eivät saa vaikuttaa työn tulokseen. Toki koen, että kaikki nämä 

aiemmin mainitut periaatteet luottamuksellisuudesta, vaitiolovelvollisuudesta anonymiteet-

tiin ja vapaaehtoisuuteen ovat periaatteita, jotka tulee huomioida kaikissa opinnäytetyön 

vaiheissa eettisyyttä pohtiessa ja arvioitaessa.  

 

Kun päästään aineiston raportointi- ja julkaisemisvaiheeseen ajankohtaiseksi tulivat tietyt 

eettiset kysymykset. Ensinnäkin tulee muistaa, että tieteessä toimiminen tulee aina tapahtua 

avoimesti. (Mäkinen 2006: 121). Opinnäytetyön raportointi- ja julkaisemisvaiheessa olennaista 

on siis avoimuus asioiden käsittelyssä ja esille tuomisessa. Raportointivaiheessa opinnäytetyön 

tekijänä ei siis voi itse päättää, mitä asioita tuo esille ja mitä ei, koska tutkielmasta saatu 

tieto tulee olla kaikille avointa. Tämän vuoksi kiinnitin koko opinnäytetyöprosessin aikana 

huomiota toimintani avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Tulee myös muistaa kirjoittajan vastuu 

hänen nimissään julkaistusta tekstistä. (Mäkinen 2006: 123). Opinnäytetyön kirjoittaja on siis 

itse vastuussa kirjoittamastaan ja sen takia voidaan ajatella että eettisyyden muistaminen 

omassa toiminnassaan opinnäytetyön tekijänä on ensiarvoisen tärkeää. Vastuuseen liittyen 

voidaan myös mainita aineiston säilytykseen liittyvät eettiset asiat. Mäkisen mukaan tutkijan 

tulee aina huolehtia tutkimusaineistonsa asianmukaisesta säilytyksestä. Tärkeintä on varmis-
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taa tutkittavien henkilöllisyyden salassa pysyminen. Siinä vaiheessa kun tutkimus on julkaistu, 

tulee myös punnita onko välttämätöntä säilyttää koko tutkimusaineistoa. Jos taas ajatuksena 

on, että tutkimus pitäisi pystyä toistamaan jossain vaiheessa, tämä voidaan toteuttaa kerää-

mällä aikaisempaa vastaava aineisto. Aineiston arkistointia tulee kuitenkin aina harkita perus-

teellisesti. (2006: 120.) Ennen itse haastattelun aloittamista tutkittaville informoitiin, että 

aineisto hävitetään tarvittavan käsittelyn jälkeen. Opinnäytetyötä tehdessä tulee siis huomi-

oida aineiston säilytys ja keskustella asiaan liittyvistä käytänteistä ja käytännön kysymyksistä 

työelämän yhteistyökumppanin kanssa. Raportointiin ja opinnäytetyön kirjoittamiseen yleensä 

huomionarvoiseksi nousee myös lähdekritiikki ja tapa lainata. Lähdekritiikkiin sisältyy Mäkisen 

mukaan muun muassa lähdeaineiston aitouden sekä tutkijan taustan selvittäminen. Myös läh-

teen puolueettomuutta tulee tutkia ja tarkastella. Liittyen lähdeaineiston lainaamiseen, tulee 

oikeat viitekäytännöt hallita. Oikean viittaamisen kautta tutkimus annetaan tiedeyhteisön 

arvioitavaksi ja se voidaan nähdä myös arvostuksen osoituksena lukijaa kohtaa. (2006: 128- 

130.) 

 

Näiden edellä mainittujen asioiden lisäksi raportoinnissa ja julkaisemisessa tuli muistaa ja 

ottaa huomioon tutkittavat. Tutkijan vastuulla on kuitenkin aina huolehtia tutkittavista ja 

varsinkin siitä että heidän henkilöllisyytensä pysyy salassa. Koska tutkielmassa tutkittiin las-

tensuojelun jälkihuoltonuorten näkemyksiä, tuli kiinnittää erityistä huomiota tunnistettavuu-

teen. Voidaan ajatella, että varsinkin lastensuojeluun liittyvissä asioissa ja aiheissa on ensiar-

voisen tärkeää, että tutkittavien anonymiteetti turvataan ja taataan. Kiinnitin näin olleen 

raportoinnissa erityistä huomiota tunnistettavuuteen. Valitsin käyttämäni lainaukset tarkoin 

ja perustellusti. Päädyin myös lainauksissa käyttämään ainoastaan haastateltujen nuorten 

peitenimiä. En halunnut tuoda esille haastateltavien ikiä, mahdollisen tunnistettavuuden 

vuoksi. Mielestäni tunnistettavuuteen tuli kiinnittää vielä enemmän huomiota kun tutkielma 

kuitenkin tehtiin suhteellisen pienessä kunnassa. Haastatellut nuoret olivat eri vaiheissa jälki-

huoltoa, osa jälkihuoltosuhteen alussa ja osa taas jälkihuoltosuhteen loppuvaiheessa. Näin 

olleen ikien tuominen esille lainauksissa olisi mahdollisesti voinut avata vastauksia tai vasta-

usten sisältöjä paremmin, mutta koin kuitenkin haastateltavien anonymiteetin säilyttämisen 

tärkeämpänä. En myöskään koe, että haastateltavien ikien pois jättämisellä olisi ollut suuri 

merkitys tutkimuskysymyksiä ja niihin vastaamista ajatellen.  

 

Myös työn yleistä luotettavuutta tulee arvioida. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvi-

oitaessa tulee kiinnittää huomiota arvioitavuuteen, tulkinnan ristiriidattomuuteen, luotetta-

vuuteen tutkitun näkökulmasta sekä saturaatioon. Työn arvioitavuudella tarkoitetaan tutki-

musprosessin aikana tehtyjen valintojen syiden ja perusteluiden kirjaamista, eli dokumentaa-

tiota. Arvioitavuudella tarkoitetaan myös perehtymistä menetelmien soveltuvuuteen erilais-

ten tutkimusilmiöiden kannalta. Tulkinnan ristiriidattomuudella puolestaan tarkoitetaan sitä, 

että toinen tutkija tekisi samat johtopäätökset kuin kirjoittaja. Voidaan siis katsoa, että kyse 
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on eräänlaisesta reliabiliteetista, vaikka sitä käsitettä ei sinänsä käytetä kvalitatiivisen tutki-

muksen yhteydessä. Luotettavuus tutkitun kannalta voidaan helpoiten taata antamalla aineis-

to tutkitun luettavaksi, jolloin tutkittava itse saa vahvistaa tehdyn tulkinnan ja tutkimustulok-

set paikkansa pitäviksi. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden yhteydessä puhutaan lisäksi 

saturaatiosta, eli kyllääntymispisteestä. Tällä tarkoitetaan sitä, että vastaukset toistavat it-

seään, jolloin aineisto ei enää tuota uutta tietoa tutkimukseen. (Kananen 2010: 69- 71.) Näitä 

edellä mainittuja luotettavuuden arvioimiseen käytettäviä kriteerejä ajatellen voidaan kat-

soa, että kriteerit ovat kutakuinkin täyttyneet. Olen koko tutkimusprosessin aikana pitänyt 

kirjaa tekemistäni valinnoista sekä niiden perusteluista tutkimusprosessin eri vaiheissa. Pe-

rehdyin myös erilaisten menetelmien käytön soveltuvuuteen asettamani tutkimusongelman 

kannalta. Tulkinnan ristiriidattomuutta ei ole tämän työn puitteissa päästy testaamaan, mut-

ta koen kuitenkin, että tulkinnat on tehty avoimesti ja virtaviivaisesti aineistosta tehtyjen 

havaintojen perusteella. Luotettavuutta tutkitun kannalta on vahvistettu lähettämällä raaka-

kopio valmiista työstä tutkittaville sähköpostitse. Samainen versio työstä lähetettiin myös 

työelämän yhteistyökumppanille luettavaksi ennen työn esittämistä ja julkaisemista. Saturaa-

tion eli kyllääntymispisteen osalta voidaan katsoa, että kyseinen piste saavutettiin. Arvioisin, 

että noin neljän haastattelun kohdalla vastaukset alkoivat toistaa itseään, jolloin aineisto ei 

enää tuonut uutta tietoa. Voidaan siis katsoa, että aineistoa oli riittävästi luotettavuuden ta-

kaamiseksi.  

 

Opinnäytetyötä tehtäessä tuli ottaa huomioon hyvä tieteellinen käytäntö. Hyvä tieteellinen 

käytäntö sisältää esimerkiksi sen, että noudattaa rehellisyyttä, huolellisuutta tutkimustyössä 

kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Myös tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmien tulee 

olla eettisesti kestäviä. Lisäksi tarvittavat tutkimusluvat tulee hankkia, toisten tekemää tut-

kimustyötä kunnioittaa sekä tietosuojaa koskevat kysymykset ottaa huomioon. Tutkimuksen 

kaikissa vaiheissa, suunnittelusta raportointiin tulee huomioida tieteelliselle tiedolle asetetut 

vaatimukset. (Hyvä tieteellinen käytäntö.) 

 

Opinnäytetyön toteuttamiseen liittyi siis useita eettisiä kysymyksiä ja pohdintoja sekä yleisel-

lä että yksityiskohtaisemmalla tasolla.  Voidaan katsoa, että eettinen toiminta pohjautuu tie-

toiseen pohdintaan oikeasta ja väärästä. Lähtökohtana voidaan kuitenkin nähdä asiakaslähtöi-

syys ja asiakkaan eli nuoren kunnioittaminen.  

 

4 Tutkimustulokset 

 

Tässä luvussa esittelen opinnäytetyöni keskeisimmät tulokset. Esittelen tulokset tutkimusai-

neistosta muodostuneiden kolmen teeman kautta. Teemat ovat seuraavat: jälkihuollon sisäl-

tö, jälkihuollon toimivuus ja kehittämistarpeet sekä jälkihuollon merkitys. Näihin teemoihin 
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päädyttiin aineistosta nousevien toistuvien asioiden ja niistä muodostuvien kokonaisuuksien 

kautta.  

 

4.1 Jälkihuollon sisältö 

 

Jälkihuollon sisällöstä keskusteltaessa, kaikki viisi haastateltua nuorta kertoivat saaneensa 

jälkihuollon kautta taloudellista tukea erilaisiin asioihin. Taloudellista tukea oli myönnetty 

esimerkiksi harrastuksiin, vaatteisiin, ruokaan ja terveydenhuoltoon. Nuoret nostivat esille 

oleellisena asiana myös asunnon etsimiseen ja asumiseen liittyvissä asioissa saamansa tuen. 

Lisäksi suurin osa nuorista koki saaneensa tukea elämäntilanteeseensa sosiaaliohjaajan kanssa 

käytyjen konkreettisten keskustelujen kautta. Kaksi haastatelluista nuorista kuvasi jälkihuol-

lon sisältöä seuraavasti.  

 

”Sitten tietysti käyn siellä keskustelemassa ja se kysyy mitä kuu-

luu ja näin että. 

Kattoo, että mulla on tarpeeksi aikuisia ja kaikkee mitä mä tar-

vitsen niinku elämässä..” (Leena) 

 

”Et tota noin se oli kyl tosi kivaa et niinku huomas et ne, ne vä-

littää..myöskin. Ku jos ei oo menny nii hyvin just vanhempien 

kanssa niin on joku toinen aikuinen joka niinku näyttää sitä vä-

littämistä.” (Maija) 

 

 

Kaksi viidestä haastatellusta nuoresta ilmoitti, että heille oli tehty jälkihuoltosuunnitelma. 

Loput kolme nuorta kertoivat, etteivät muista jälkihuoltosuunnitelmaa tehtäneen. He, jotka 

muistivat jälkihuoltosuunnitelman tehtäneen, kertoivat että suunnitelman tekemiseen osallis-

tui nuori itse sekä sosiaaliohjaaja. Molemmat nuoret toivat esille, että suunnitelmassa kartoi-

tettiin elämäntilannetta ja tulevaisuuden suunnitelmia. He kertoivat asiasta seuraavasti.  

 

”No, kirjotetaan vaan et käynkö kouluu jos on kouluu ja mitä mä 

teen nyt ja miten menee ja.. Ja mitkä on niinku ajatukset lähi-

tulevaisuudessa, niin et onko suunnitelmii tai jotain.” (Leena) 

 

”Joo tarkastettiin et missä asuu, minkälaiset kotiolot on ja mi-

ten menee rahat, terveys ja tämmöstä ja mitä tota noin.. mitä 

haluais tehä, et mihin niinku pyritään seuraavaksi esim opiske-

lun  kanssa, töiden kanssa..terveyden kanssa ja tämmöstä.” 

(Maija) 
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Yksi näistä nuorista, joille suunnitelma oli tehty, kertoi, että sai vaikuttaa suunnitelman sisäl-

töön. Toinen nuorista puolestaan ei varmuudella osannut sanoa, saiko vaikuttaa suunnitelman 

sisältöön.  

 

Tapaamiset sosiaaliohjaajan kanssa ovat osa jälkihuollon palveluita. Nuoret kertoivat, että se, 

kuinka usein heillä on tapaamisia sosiaaliohjaajan kanssa, vaihtelee. Tapaamisten määrä tai 

säännöllisyys vaihtelee nuoren sen hetkisen elämäntilanteen ja tarpeen mukaan. Eräs nuori 

kuvaili asiaa seuraavasti.  

 

”Joo, no just jos on tullu jotain niinku enemmän huolia tai jo-

tain mistä pitää jutella niin silloin on vaan soittanu ja sopinu nii 

jonku ajan mahdollisimman nopeesti et, et tota, et sillon ku on 

tarvetta niin silloin mennään juttelemaan.” (Liisa) 

 

Tarkemmin sanoen, kaksi nuorta viidestä kertoi tapaamisia olevan noin kerran kuukaudessa. 

Toiset kaksi nuorta sanoi tapaamisia olevan tai olleen noin joka toinen kuukausi. Yksi nuori 

puolestaan kertoi, että hänellä oli ollut haastatteluhetkeen mennessä kaksi tapaamista tänä 

vuonna. Tapaamisten aikana keskitytään nuorten kertoman mukaan elämäntilanteen kartoit-

tamiseen ja tarkastamiseen. Tapaamisissa puhutaan nuoren elämätilanteen kannalta keskei-

sistä ja nuorta askarruttavista asioista. Kolme nuorta viidestä toi esille, että tapaamisten ai-

kana on käsitelty rahalliseen tukeen liittyviä asioita. Kaksi nuorta viidestä kertoi tapaamisten 

aikana käsiteltäneen myös käytännön asioiden hoitamista, mukaan lukien esimerkiksi laskujen 

maksamisen ja tukiin liittyvät asiat. 

 

”No, tyyliin niinku miten koulu menee ja sitte hoitaa laskujen 

maksaminen niinku..” (Elina) 

 

”No siis ihan just näit perusasioita et miten on niinkun kun men-

ny. Tota..silleen yksinasuminen ja sit jos on jotain et pitää kysyy 

jostain laskuista tai tuista tai niinkun tollasii et ne osaa niinku 

neuvoo.” (Liisa) 

 

Esille nousi myös asumiseen ja siihen liittyviin asioihin tukeminen. Kaksi nuorta viidestä kertoi 

saaneensa tukea erityisesti omilleen muuttamiseen ja yksinasumiseen liittyvissä asioissa. 

 

”No just..No meil on ollu just tai siis niinku et jostain aiheesta 

et mä muutan omilleni ja.. siis on eka kerta ku mä olen muutta-

nu omilleni ja..”  (Matti) 
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 Lisäksi yksi nuori toi esille keskustelun elämäntilanteesta tarvittaessa.  

 

”..jos oli ollu poikaystävä ja oli eronnu niin kyllä mä siitäkin pu-

huin tosi paljon ja, ja se niinku neuvo vähän, no ei nyt ihan niin-

ku psykologi vaan enemmän melkein ku vanhempi.. Et kyl sit 

niinku ihan vaan oli elämäntilanteen mukaan niin puhu sen kans-

sa.” (Maija) 

 

4.2 Jälkihuollon toimivuus ja kehittämistarpeet 

 

Kysyttäessä siitä, mikä jälkihuollossa on toiminut hyvin, suurin osa nuorista toi esille rahalli-

sen tuen. Tämän lisäksi esille nousi myös muita asioita. Eräs nuori kertoi, että on hyvä kun voi 

mennä keskustelemaan asioistaan jonnekin. Toinen nuori puolestaan kertoi saaneensa hyvin 

tukea kouluun ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Myös nuoren kuunteleminen, puuttuminen 

ongelmiin ja yleinen neuvominen asioissa tuotiin esille. Eräs nuori painotti ihmiskontaktin 

toimivuutta ja sitä että sosiaaliohjaajalle sai helposti ajan, niin halutessaan. Yksittäisenä 

asiana erään nuoren kertomana, nousi esille myös molemminpuolinen luottamus. Seuraavana 

joitakin lainauksia siitä, miten nuoret kuvailivat sitä, mikä heidän mielestään jälkihuollossa 

on toiminut hyvin.  

 

”Se (naurahdus), että olen saanut sieltä rahallista tukea, ainakin 

ja sitte jos on tarvetta.. niin voi mennä keskustelemaan ja sit 

hän voi kattoo et mitä voi tehä asioille.” (Leena) 

 

”No siis se et ne ainakin kuuntelee nuorta ja tekee kaiken niinku 

sen eteen et sil olis hyvä olla ja jos tulee jotain ongelmii ni ne 

osaa kans puuttuu siihen.” (Liisa) 

 

”Se ihmiskontakti.. Ja useimmat järjestelyt just, et ne rahat ja 

tälleen et niinku.. ja heti jos pyys ajan ni ei siin kestäny kauan 

niin pääsi tapaamaan omaa sossuunsa.” (Maija) 

 

”..Ne on ainaki auttanu tarpeeks..Ainaki nois koulujutuis.” (Eli-

na) 

 

”Mm.. no se on semmonen molemminpuolinen luottamus ettei 

me olla ihan..höngi niskaan kokoajan ja..niinku et, ku se oli sil-

lon niinku aikasemmin just sellasta et tuntu et kokoajan vahdi-
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taan ja tälleen ni.. nyt on niinku tosi, niinku et meil on semmo-

nen  luottamussuhde..” (Matti) 

 

Nuoret kokivat, että jälkihuolto on tukenut heitä heidän elämässään erinäisin tavoin. Kolme 

nuorta viidestä toi esille rahallisen tuen merkityksen jossain muodossa heidän elämäänsä tu-

kemassa. Lisäksi eräs nuori kertoi jälkihuollon auttaneen paljon. Hän kertoi päässeensä elä-

mässä eteenpäin ja oppineensa rahankäytöstä. Toinen nuori puolestaan sanoi jälkihuollon aut-

taneen häntä pääsemään omaan alkuun.  Tärkein tai eniten hyödyttänyt asia jälkihuollossa oli 

osalle nuorista (2/5) rahallinen tuki kun taas osa nuorista (2/5) nosti esille aikuisen ihmisen 

läsnäolon merkityksen. Yksi nuori puolestaan koki tukihenkilön olevan tärkein asia jälkihuol-

lossa hänen elämäänsä ajatellen. Hän kertoi tukihenkilöstä seuraavilla sanoilla.  

 

”No ku mä nään sitä usein.. ni se käy kaikki läpi niinku.. et sille 

niinku pystyy puhuu kaikenlaist.” (Elina) 

 

Monen nuoren mielestä oli vaikea sanoa, mihin olisi kaivannut enemmän tukea. Joitakin seik-

koja kuitenkin ilmeni. Kaksi nuorta viidestä kertoi, että olisi kaivannut enemmän tukea raha-

asioihin. Yksi nuori olisi toivonut selkeyttä siihen, että mihin voi saada rahaa. Yhtenä toiveena 

puolestaan oli kontaktin pitäminen nuoren vanhempien kanssa, jos nuori siihen suostuu. Eräs 

nuori toi tässä yhteydessä esille toiveen välikätenä toimimisesta perhevälien selvittelyssä. 

Nuoret kuvailivat edellä mainittuja asioita seuraavasti.  

 

”Ehkä raha-asioihin.” (Elina) 

 

”No, ehkä jotain, joku selkeä lappu et mihin ehk vois saada ra-

haa tai jotain tämmöstä. (Hymyilee) Mut oisin mä voinu kans ite 

kysyy semmosesta mutta.” (Leena) 

 

”Hm.. no yks asia mitä ehkä vois olla just jos nuori suostuu sii-

hen nii ehkä pientä kontaktia myös vanhempien kanssa.. Et 

semmonen ois ihan silleen hyvä joillekki nuorille, et ei välttä-

mättä kaikille koska kaikki ei haluu nähä niit vanhempii mut et 

tota noin just vähän on sitä kontaktii et ne tietää vähän niinku  

siltä puolelta myöskin.” (Maija) 

 

”No..jos no, niin no jos on vaikka perheväleissä vielä jotain, jo-

tain silleen selviteltävää niin siinähän vois olla niinku välikäte-

nä, ehkä..” (Matti) 
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Kysyttäessä nuorilta, minkälaista onnistunut jälkihuolto olisi ollut, jos he vastaisivat kymme-

nen vuoden päästä, esille tuli kaikkea rahallisesta tuesta yleiseen tukemiseen ja neuvomi-

seen. Kolme nuorta viidestä toivat esille, että tuki raha-asioissa olisi merkittävä asia. Yksi 

nuori perusteli rahallisen tuen merkitystä sillä, että raha antaa varmuuden siitä, että pystyy 

elämään elämäänsä, että pärjää. Toinen nuori koki myös rahoittamisen ja tukemisen raha-

asioissa tärkeänä, mutta painotti kuitenkin auttamista ”sopivasti” eli ei liikaa. Hän perusteli 

asiaa näin. 

 

”Mut ei kuitenkaan niinku auta kaikissa koska sit tulee niinku 

semmonen joka, joka saa kaiken.. Ja se ei oo hyvä myöskään vaa 

et pitää oppii vähä elämään.. Et ei voi aina saada kaikkee.” 

(Maija) 

 

Onnistunut jälkihuolto olisi myös aidosti nuoren kuuntelemista ja auttamista, sitä että katso-

taan nuorella olevan hyvä olla. Eräs nuori kokee, että onnistunut jälkihuolto olisi parhaimmil-

laan tukea nuorille.  

 

”No se on parhaimmillaan niinku nuorille jotka ei oikeen oo saa-

nu mistään kiinni.. no siis se että sielt tulee se tuki, niinku ettei 

oo semmonen olo että, että apua mitä mä teen vaan että on sil-

leen että voi sinne vaikka ottaa yhteyttä ja kysyy neuvooki et, 

niinku just nää kaikki paperiasiat ja tämmöset.” (Matti) 

 

Nuorilta tuli erilaisia jälkihuollon kehittämisehdotuksia. Yksi nuori toivoi selkeyttä siihen, että 

mihin tukeen kukakin on oikeutettu. Tällä hän viittasi siihen, että olisi hyvä, jos olisi olemas-

sa jokin selkeä lappu mihin tukiin esimerkiksi opiskelijat tai työttömät ovat oikeutettuja. Yh-

tenä ehdotuksena oli myös tapaamisten lisääminen. Eräs nuori ehdotti, että nuoret jotka käy-

vät harvoin tapaamassa sosiaaliohjaajaa, niin että he kävisivät useammin. 

 

”No, ehkä sitä et ne jotka käy vaa just kaks, kolme kertaa pu-

humassa ni ne vois kyl vähintään neljä kertaa käyä.. Ei nyt pa-

kollisesti mut  kuitenki et niinku puhuis et  ois parasta vähin-

tään neljä kertaa vuodessa käydä.” (Maija) 

 

 Sama kyseinen nuori toi myös esille kontaktin vanhempiin, nuoren kanssa sovittaessa. Eräs 

nuori toivoi lisäksi, että saisi vaikuttaa asuntonsa ulkonäköön muuttaessaan omilleen. Hän 

perustelee asiaa seuraavasti. 

 



 40 

”..No vaik silleen että ku nuori muuttaa omilleen nii, ni sit jos 

on tyhjä talo vaan, tai siis tyhjä kämppä,  sul on seinät tyhjät ja 

kaikki on..sul on yks pöytä siellä ja sänky ni se on tosi ankeeta ja 

se niinku painaa sun mieltä, tai niinku vaikuttaa ehkä mieli-

alaanki tai jotain tällasta nii.. Siinä alussa vois olla ehkä sem-

monen, sellanen vaik.. että vois ite niinku ihan pistää vaikka 

asunnon sen näköseks ku haluu tai jotain semmosta.” (Matti) 

 

Jälkihuollon kehittämisestä ja kehittämisehdotuksista puhuttaessa samainen nuori pysähtyi 

pohtimaan ja teki seuraavan huomion.  

 

”Tuli jotenki, tai niinku tulee ehkä..niinku mä huomasin et tu-

lee aika mont kertaa mieleen nää niinku materialistinen tuki ja 

tällanen ku ei oo niinku tyhjän päällä, ni sit tietyst auttaa var-

masti että..” (Matti) 

 

Yksi nuorista ei koe varsinaista tarvetta jälkihuollon kehittämiselle, mutta nostaa kuitenkin 

esille toiveen rahallisen tuen lisäämisestä. Myös toinen nuori tämän lisäksi toivoisi enemmän 

rahallista tukea.  

 

Kuten aiemmin on käsitelty, niin jälkihuolto perustuu vapaa-ehtoisuuteen. Kaikki viisi haasta-

teltua nuorta olivat sitä mieltä, että on hyvä asia, että jälkihuolto on vapaa-ehtoista. Yksi 

nuori tosin toi esille, että olisi kuitenkin hyvä kannustaa nuoria jäämään jälkihuoltoon. 

 

”Et kyl se voi, et kyl se on ihan hyvä silleen et se on valinnanva-

raista mut tota noin, tai valinnanvapaata. Mut tota noin kuiten-

kin ois hyvä et yrittää just et se jäis jälkihuoltoon.. Et mielum-

min silleen niinku just et sun ei oo pakko jatkaa, mut ois sun 

omasta niinku terveydestä ja omasta itestäsi hyvää sulle.” (Mai-

ja) 

 

 

 

 

4.3 Jälkihuollon merkitys nuorelle 

 

Pohdittaessa jälkihuollon merkitystä nuoren elämässä, niin kaikki viisi haastateltua nuorta 

koki jälkihuollolla olevan tai olleen jonkinlainen merkitys heidän elämässään. Kaksi nuorta 

viidestä toivat esille jälkihuollon merkityksen itsenäistymisprosessissa.  
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”No ainaki niinku.. tai silleen nyt on muuttunu enemmän itse-

näiseks niinku..” (Elina) 

 

”Se on se itsenäistymisprosessi silleen tosi hyvä asia täs jälki-

huolloss mun mielestä.” (Matti) 

 

Tämän lisäksi toiset kaksi viidestä nuoresta kertoivat jälkihuollon merkityksestä taloudellisena 

turvana. Eräs nuori puolestaan koki oppineensa paljon ja olevansa paremmassa kunnossa jäl-

kihuollon ansiosta. Hän kertoi myös oppineensa käytännön asioiden hoitamista. Yksi nuori ker-

toi lisäksi ilman jälkihuoltoa luultavasti asuvansa sijaisvanhemmilla tai äitinsä luona, mitä ei 

kokisi hyvänä asiana.  

 

Kaikki viisi haastateltua nuorta katsoi, että heidän elämänsä ilman jälkihuoltoa olisi jollain 

lailla haastavampaa. Tarkemmin asiaa kuvailtiin seuraavasti. Eräs nuori nosti esille keskuste-

luavun merkityksen. 

 

”Aika ikävää.. Ku ei ois tukee että niis keskusteluissa on kans se 

hyvä puoli et jos, et tietää että jos joku päivä tässä tapahtuu 

jotain ni mä voin käydä sitte siellä juttelemassa. Ja sit se voi 

auttaa et niin..” (Leena) 

 

Toinen nuori kertoi, ettei hänellä luultavasti olisi niin hyvä olla ilman jälkihuoltoa. Hän ker-

toi, että on hyvä kun on olemassa joku aikuinen jonka puoleen kääntyä tarvittaessa, jos on 

ongelmia. Myös toinen haastatelluista nuorista nosti esille aikuisen merkityksen. Hän kuvaili 

asiaa niin, että ei olisi oppinut yhtä paljon eikä huolehtisi paperiasioista samalla lailla ilman 

aikuista. Lisäksi hän kertoi, ettei luultavasti tietäisi nuorten työpajoista eikä olisi saanut tuki-

henkilöä. Yksi nuorista ei suoranaisesti osannut sanoa, minkälaista elämä olisi ilman jälkihuol-

toa, mutta uskoi kuitenkin, että elämä ilman jälkihuoltoa olisi huonompaa.  

 

Haastateltuja nuoria pyydettiin pohtimaan sitä, minkälainen merkitys jälkihuollolla on nuorel-

le ollut, jos asiasta kysyttäisiin kymmenen vuoden päästä. Nuoret pohtivat jälkihuollon merki-

tystä ja toivat esille erilaisia asioita. Yksi nuorista kertoi, että luultavasti olisi yhden vuoden 

jäljessä kaikesta ilman jälkihuoltoa. Toinen nuorista puolestaan koki, että rahallisen jälki-

huoltotuen saamisella on ollut suuri merkitys. Eräs nuori kuvaili, että on jälkihuollon kautta 

saanut tukea erinäisissä asioissa. 

 

”Ne autto.(naurahdus). Et tullu parempi mieli ja et tota noin 

et.. just auttanu. Se on eniten sitä.. Tukenut ja..opettanut ra-
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hojen käyttämistä ja, ja ollu se..kaikki kuitenki tarvii sen aikui-

sen. Jos ei vanhemmat voi olla paikalla niin edes joku.” (Maija) 

 

Lisäksi samainen nuori koki tärkeänä myös sen, että oli saanut korjattua välit isänsä kanssa. 

 

”Ja sen aikana ku mul oli se tukemassa ni sinä aikana mä kerke-

sin vähän korjaamaan mun välit mun isän kanssa esim.. Et tota 

nykyään niin ku mä tuun iskältä kotiin ni mulla on hymy päällä.” 

(Maija) 

 

 Yksi nuorista kiteytti jälkihuollon merkityksen siten, että se on ollut tärkeä osa elämää.  

 

5 Johtopäätökset ja pohdinta 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimustuloksista nousseet keskeisimmät johtopäätökset. Peilaan saa-

tuja tuloksia asettamiini tutkimuskysymyksiin sekä aiheen teoreettiseen taustoitukseen. Käsit-

telen siis aineiston pohjalta tekemiäni johtopäätöksiä ja tulkintoja siitä, mitä aineisto sisältää 

ja mitä se haluaa kertoa. Lisäksi pohdin omaa ammatillista oppimistani opinnäytetyöprosessin 

aikana. 

 

Tutkielman tavoitteena oli kartoittaa Porvoon kaupungin jälkihuoltopalveluiden toimivuutta 

nuoren näkökulmasta. Pyrittiin selvittämään Porvoon kaupungin jälkihuoltopalveluiden toimi-

vuutta kokonaisuutena, sisältäen nuorten näkemykset siitä, mikä toisaalta heidän mielestään 

jälkihuollossa toimii hyvin ja toisaalta mitä kehittämistarpeita jälkihuollossa heidän mieles-

tään on. Tämän lisäksi pyrittiin myös saamaan esille jälkihuollon merkitystä nuorelle.  

 

Kaikki haastatellut nuoret toivat esille sen, että jälkihuollolla on tai on ollut jonkinlainen 

merkitys heidän elämässään. Moni toi esille kokevansa, että elämä olisi haastavampaa ilman 

jälkihuoltoa. Voidaan siis ajatella, että jälkihuollolle on olemassa selkeä tarve ja paikka. Nuo-

ret kertoivat jälkihuollon kautta saaneensa tukea taloudellisiin ja toimeentuloon sekä asumi-

seen liittyviin asioihin mutta toisaalta myös ohjausta ja neuvontaa elämää askarruttaviin asi-

oihin. Käytännön jälkihuoltotyötä Porvoossa tekevä sosiaaliohjaaja Lindholm kertookin, että 

käytännön ohjaus ja neuvonta Porvoon jälkihuoltotyössä kohdennetaan toimeentuloa, asumis-

ta, opiskelua ja työtä sekä harrastuksia ja vapaa-aikaa koskeviin asioihin.(2014). Tulokset tu-

kevat näin ollen Lindholmin kertomaa Porvoon jälkihuollossa toteutettavasta ohjauksesta.  

Huotari on tutkinut lastensuojelun jälkihuoltoa itsenäistymisen tukijana ja tuloksista nousi 

keskeisesti esille asumiseen ja taloudelliseen tukeen liittyvät asiat jälkihuollon merkitystä 

pohdittaessa. (2010). Näin ollen myös aiemmin tehty tutkimus tukee osaltaan saatuja tulok-

sia.  
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Voidaan siis ajatella, että jälkihuollossa on keskitytty toisaalta käytännön, nuoren arjessa sel-

viytymisen kannalta olennaisten asioiden hoitamiseen ja toisaalta nuoren elämäntilanteesta 

keskustelemiseen kokonaisuutena. Räty kertoo kirjassaan, että jälkihuollolla pyritään tuke-

maan lasta tai nuorta kasvussa kohti aikuisuutta ja vastuullisuutta. (2012: 532). Voidaan kat-

soa, että juurikin nuoren käytännön asioiden tukemisen kautta voidaan kasvattaa nuoren val-

miuksia pärjätä omillaan ja toimia vastuullisesti. Kun perusasiat ovat kunnossa, voidaan kes-

kittyä muiden asioiden hoitamiseen ja käsittelemiseen. 

 

Taloudellinen tuki ja sen merkitys nousi esille useassa yhteydessä ja osa nuorista konkretisoi-

kin asiaa kertomalla, että raha ja taloudellisesti turvattu asema luo paremmat edellytykset 

arjessa ja elämässä selviytymiseen. Riittävällä toimeentulolla on väistämättä suuri merkitys 

jokaisen ihmisen elämässä. Taloudellinen tuki ja toimeentulon turvaaminen voidaan nähdä 

peruspilareina, jonka päälle on hyvä lähteä rakentamaan muuta elämää. Kun toimeentulo ja 

raha-asiat ovat kunnossa, voidaan nähdä, että nuorella on suuremmat edellytykset muun elä-

män järjestymiseen ja mielekkääseen elämään. Lindholmin mukaan toimeentuloasioihin liit-

tyvällä ohjauksella pyritään kasvattamaan taloudellista hallintaa. (2014). Laissa säädetäänkin 

kunnan velvollisuudesta turvata jälkihuollon piirissä olevan lapsen tai nuoren toimeentulo ja 

asuminen, jos nuoren kuntoutumisen esteenä katsotaan olevan riittämätön toimeentulo, 

puutteelliset asumisolot tai asunnon puuttuminen. (Lastensuojelulaki 2007/417: 76 a§). Toi-

meentulon turvaamisesta säädetään jälkihuollon olennaisena osana siis myös laissa. Jälkihuol-

lon tukitoimien tulee taata nuorelle riittävät valmiudet itsenäiseen elämään ja yhtenä olen-

naisena asiana nousee esille juurikin toimeentulosta huolehtiminen. (Räty 2012: 532).  

 

Käytännössä jälkihuollon tulisi sisältää sekä nuoren että lähiverkoston tukemista. Nuorta voi-

daan tukea esimerkiksi siirtymävaihetta valmistelemalla, psykososiaalisella tuella sekä tuke-

malla nuoren toimeentuloon, harrastuksiin ja vapaa-aikaan ja asumiseen liittyvissä asioissa. 

Lähiverkoston tukemista puolestaan voidaan toteuttaa verkostokartoituksen, yhteydenpidon 

sekä verkostosta huolehtimisen kautta. (Jälkihuolto-opas 2004: 24, 43- 46.) Jos peilataan tut-

kielmasta saatuja tuloksia edellä mainittuun kuvaukseen jälkihuollon sisällöstä, voidaan tode-

ta, että jälkihuolto on toteutunut suurimmalta osin tämän määritelmän mukaan. Tuloksista 

nousi esille nuorten saama tuki itsenäistymisprosessissa, jolloin voidaan ajatella että jälki-

huollossa on keskitytty esimerkiksi juuri siirtymävaiheen valmisteluun ja yleiseen psykososiaa-

liseen tukeen. Toki psykososiaalinen tuki ja sen merkitys tuli myös selkeästi esille nuorten 

vastauksissa. Nuoren tukeminen toimeentuloon, harrastuksiin ja vapaa-aikaan sekä asumiseen 

liittyvissä asioissa tuli, kuten aiemmin käsitelty, selkeästi esille tuloksissa. Näihin asioihin on 

siis selkeästi jälkihuoltotyössä kiinnitetty huomiota. Myös lähiverkoston tukeminen tuli esille 

osan nuorista vastauksissa. Osa nuorista kertoi saaneensa apua perhevälien selvittelyyn. Toi-

saalta lähiverkoston tukemiseen liittyvät asiat tulivat esille myös jälkihuollon kehittämistar-
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peista keskusteltaessa. Jotkut nuoret toivat konkreettisena kehittämisehdotuksena esille yh-

teydenpidon vanhempiin sekä toisaalta tuen perhevälien selvittelyssä. Tästä voitaisiin tulkita, 

että lähiverkoston tukemisen lisäämiseen olisi tilaa ja tarvetta entistä enemmän. 

 

Tarkasteltaessa kokonaisuutena sitä, mikä nuorten mielestä jälkihuollossa toimii hyvin, esille 

nousivat tietyt asiat. Rahallisen tuen merkitys tuli esille selkeästi vastauksissa, mutta myös 

keskustelun kautta saatu ohjaus ja neuvonta sekä aikuisen läsnäolo koettiin merkittävinä asi-

oina. Esille tuotiin myös molemminpuolinen luottamus ja ihmiskontaktin toimivuus. Nämä 

edellä mainitut tulokset tukevat aiemmin tehtyä tutkimusta. Kuronen on tutkinut jälkihuollon 

asiakkaan kokemuksia sosiaalityön kontekstissa ja tuloksista ilmeni, että nuoret kaipasivat 

juurikin aikuista ihmistä heitä tukemaan elämän eri tilanteissa. Tässä yhteydessä nostettiin 

esille myös nuoren ja työntekijän välisen luottamuksen tärkeys. (2013.) Voidaan siis tulkita, 

että rahallisen tuen lisäksi, aikuisen ihmisen läsnäololla ja tuella on suuri merkitys nuoren 

elämässä. Näyttää siltä, että monet jälkihuoltonuoret tukeutuvat jälkihuoltotyötä tekevään 

työntekijään ja luottavat siihen, että saavat tarvitsemansa avun sieltä. On varmaankin mah-

dollista, että joillekin jälkihuoltonuorille sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä on ainoa luotet-

tava kontakti aikuiseen. Suhde nuoren ja työntekijän välillä on siis merkittävässä asemassa ja 

siksi koen, että olisi tärkeää panostaa nuoren ja työntekijän välisen vuorovaikutussuhteen 

luomiseen ja ylläpitämiseen.  

 

Kehittämisehdotuksina puolestaan tuotiin esille kaikkea selkeyden lisäämisestä tukiasioissa, 

tapaamisten lisäämiseen, nuoren vanhempien kontaktin pitämiseen, asunnon ulkonäön vaikut-

tamiseen sekä rahallisen tuen lisäämiseen. Kurosen tekemässä tutkielmassa nousi esille nuor-

ten toiveet informaatiokulun selkeyttämisestä sekä palveluiden merkityksen ja tavoitteiden 

selventämisestä. (2013). Voidaan siis katsoa, että nuoret kokevat selkeyden tärkeäksi asiaksi, 

myös aiemmin tehdyn tutkimuksen perusteella. Kaikki nuoret kuitenkin kokivat, että jälki-

huollolla on ollut merkitys heidän elämässään. Osa nuorista konkretisoi asiaa kertomalla oppi-

neensa paljon esimerkiksi käytännön asioiden hoitamisesta. Myös aikuisen läsnäolo, sekä mer-

kitys itsenäistymisprosessissa ja toimeentulon turvaamisessa nousivat esille. Kaiken kaikkiaan 

voidaan päätellä, että nuoret pääosin ovat tyytyväisiä jälkihuoltoon ja näkevät sen toimivana, 

elämäänsä tukevana asiana.  

 

Jälkihuollon tavoitteena on joko tukea lapsen takaisin kotiin muuttamista tai nuoren itsenäis-

tymistä. Itsenäistymisen tukemisella pyritään antamaan nuorelle valmiudet toimia omillaan, 

osana yhteiskuntaa. (Taskinen 2007: 88.) Aineiston valossa voidaan todeta, että nuoren it-

senäistymisprosessin tukeminen on ollut merkittävä osa toteutettua jälkihuoltotyötä. Lind-

holm kertoikin jälkihuoltotyön Porvoossa koostuvan lähinnä itsenäistymisen tukemisesta ohja-

uksen ja neuvonnan kautta. (2014). Tulosten perusteella näyttää siltä, että itsenäistymisen 

tukemiseen on keskitytty ja nuoret ovat saaneet sitä kautta tukea. Jälkihuoltonuorten elä-
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mänvaihetta ajatellen onkin hyvin ajankohtaista ja merkittävää keskittyä juuri itsenäistymi-

seen liittyviin asioihin. Kuten Dunderfelt ilmaisee, niin nuoruuden loppuvaihe on etsikkoaikaa, 

jolloin nuori etsii itseänsä ja omaa paikkaansa. (2011: 92).  Nuori yrittää siis aktiivisesti löytää 

oman paikkansa yhteiskunnassa ja maailmassa ja tämä prosessi puolestaan voidaan nähdä 

olennaisena osana juuri itsenäistymistä ja kasvua kohti aikuisuutta. Voidaan ajatella, että 

jälkihuollossa nuoren kanssa käsiteltävät asiat linkittyvät kaikki osaltaan nuoren itsenäisty-

misprosessiin koska se kuitenkin on nuoren elämässä sillä hetkellä hyvinkin merkittävä ja 

olennainen asia.  

 

Jälkihuollon tavoitetilaa kuvataan seuraavalla tavalla. Sen mukaan tulisi taata kaikille yhtäläi-

set mahdollisuudet laadukkaaseen jälkihuoltoon, varata riittävät resurssit jälkihuoltotyön to-

teuttamiselle, tukea lähiverkostoa, huolehtia tuen jatkuvuudesta ja riittävyydestä sekä yksit-

täisenä asiana, laatia jälkihuoltosuunnitelma. (Selvitys sijaishuollon ja jälkihuollon nykytilasta 

ja kehittämistarpeista 2006). Tulee toki muistaa, että jälkihuollon tavoitetila on ideaalinen 

tila. Se kertoo siitä, minkälaista jälkihuolto olisi parhaimmillaan. Opinnäytetyön toteuttami-

sen laajuutta ajatellen, koen, että on haastavaa, ellei mahdotonta lähteä tulkitsemaan, onko 

Porvoon kaupungissa päästy jälkihuollon tavoitetilaan. On kuitenkin kyse niin laajoista tavoit-

teista, joiden saavuttamista on vaikea lähteä arvioimaan tämän laajuisen tutkielman puitteis-

sa. Toki voidaan keskustella siitä, mitä tämän aineiston valossa voidaan nähdä ja päätellä. 

Näkisin, että kaikille on tarjottu yhtäläiset mahdollisuudet jälkihuoltoon ja että tuen jatku-

vuutta ja riittävyyttä on arvioitu erikseen jokaisen asiakkaan kohdalla. Resursseja, niiden ny-

kytilannetta ja mahdollisia puutteita on vaikea lähteä arvioimaan, mutta varmaankin jokainen 

kunta joutuu tämän hetkisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa tekemään vaikeitakin päätök-

siä. Lähiverkoston tukemisesta voidaan aineiston perusteella sanoa, että sitä on tehty, mutta 

tulkitsin kuitenkin, että sitä olisi voinut olla enemmän. Tulosten mukaan vain kaksi viidestä 

haastatellusta muisti jälkihuoltosuunnitelman tehtäneen. Osa nuorista tosin ilmoitti, että 

heille varmaankin on tehty jokin suunnitelma, mutta he eivät varmuudella osanneet sanoa. 

Tämä olisi varmaankin asia, mitä voisi objektiivisesti pohtia, mistä se kertoo. Onko kyse yk-

sinkertaisesti informoinnin tai tiedon puutteesta, siitä että nuoret eivät ole tienneet heille 

tehdystä jälkihuoltosuunnitelmasta, vai onko kyse mahdollisesti jostain muusta asiasta.  

 

Kaiken kaikkiaan minulle jäi aineistosta ja tuloksista mieleen päällimmäisenä elämänhallinta 

ja itsenäistyminen sekä niihin liittyvät asiat. Näkisin, että kaikki aineistossa linkittyi jollain 

lailla olennaisesti elämänhallintaan sekä sen merkitykseen. Elämänhallinnalla tarkoitetaan 

sitä, että yksilö kokee pystyvänsä vaikuttamaan elämänsä sisältöön tekemillään päätöksillä ja 

ratkaisuilla. (Keltikangas-Järvinen 2008: 255). Tulosten pohjalta ja tulkintani mukaan nuoren 

elämänhallintaa on pyritty tukemaan ja lisäämään erilaisten jälkihuollon tukimuotojen avulla. 

Esimerkiksi tukemalla nuorta taloudellisesti sekä käytännön asioiden hoitamisessa voidaan 

ajatella pyrkivän lisätä elämänhallintaa. Myös tapaamisissa käydyt keskustelut nuoren sen 
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hektisestä elämäntilanteesta voidaan ajatella tähtäävän samaan, elämänhallinnan lisäämi-

seen. Elämänhallinta voidaan kuitenkin nähdä melko keskeisenä taitona esimerkiksi juuri nuo-

ren itsenäistymistä ajatellen. Itsenäistymisen tukeminen puolestaan on, kuten aiemmin käsi-

telty, yksi jälkihuollon tavoitteista. Suurempana kokonaisuutena voidaan hahmottaa, jälki-

huoltoa ja sen toimivuutta ajatellen, että keskiössä on nuoren elämänhallinta ja itsenäistymi-

nen sekä niiden edistäminen, joiden kautta voidaan puolestaan pyrkiä nuoren hyvinvoinnin 

edistämiseen.  

 

Tutkielman kokonaistavoitteeksi oli asetettu Porvoon kaupungin tarjoamien jälkihuoltopalve-

luiden toimivuuden selvittäminen nuoren näkökulmasta. Tarkemmin haluttiin selvittää mikä 

jälkihuollossa nuoren mielestä toimii, mitä voisi kehittää sekä minkälainen merkitys jälkihuol-

lolla on nuorelle. Kun mietitään tälle tutkielmalle asetetun tavoitteen saavuttamista, voidaan 

katsoa, että tavoite on tullut saavutettua. Aineistosta pystyttiin selvittämään Porvoon kau-

pungin jälkihuoltopalveluiden toimivuutta. Tuloksista ilmenee, mikä nuoren näkökulmasta 

jälkihuollossa on toiminut hyvin, mutta myös konkreettisia kehittämisehdotuksia on tuotu nä-

kyville.  Myös jälkihuollon merkitystä nuorelle on pystytty selvittämään. Kaikki nuoret toivat 

esille jälkihuollolla olevan merkitys heidän elämässään ja tätä merkityksellisyyden kokemusta 

on avattu tuloksin. Tässä yhteydessä on hyvä mainita myös tutkielman linkittyminen laajem-

man kehittämistyön tavoitteisiin. Tämä opinnäytetyö liittyi olennaisesti Porvoon kaupunki-

strategiaan 2013- 2017 ja sen tavoitteisiin. Porvoon kaupunkistrategian tavoitteiksi oli nostet-

tu esille asukkaiden hyvinvointierojen kaventaminen, talouden tervehdyttäminen, osallistu-

mismahdollisuuksien lisääminen sekä kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen turvaaminen. (Kau-

punkistrategia 2014- 2017). Näiden tavoitteiden osalta voidaan katsoa, että varsinkin nuorten 

osallisuuteen ja osallistamiseen on pystytty vaikuttamaan tämän tutkielman kautta. Tämän 

tutkielman lähtökohtana oli juurikin nuorten näkökulma ja kokemus, mitä pyrittiin tuomaan 

esille osallisuuden ja osallistumisen kautta. Kaupunkistrategiassa hyvinvointierojen kaventa-

misen osalta oli tarkennettu yhtenä tavoitteena nuorten syrjäytymisen ehkäisy. (Kaupunki-

strategia 2014- 2017). Voidaan katsoa, että tutkielman avulla on pystytty jossain määrin vai-

kuttamaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, tuomalla aktiivisesti nuorten ääntä ja kokemuk-

sia esille osallistamisen kautta.  

 

Tulee myös muistaa, että kaikki ilmiöt ja asiat ovat aina osa suurempaa, yhteiskunnallisella 

tasolla vaikuttavaa kokonaisuutta. Voidaan katsoa, että myös tällä opinnäytetyöllä ja tutkiel-

malla osaltaan on yhteiskunnallinen merkitys. Tutkielman keskiössä oli tuoda näkyväksi nuor-

ten ääntä ja näkemystä jälkihuoltopalveluiden toimivuudesta. Nuorten osallisuudella ja sitä 

kautta osallistamisella oli suuri merkitys ja painopiste koko prosessissa. Koen, että tämä nuor-

ten osallistaminen ja nuorten äänen esille tuominen ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä asioi-

ta. Mitä enemmän asioita ja ilmiöitä tuodaan näkyväksi, itse kokijan eli asiakkaan näkökul-
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masta, sitä paremmin pystytään myös mahdollisesti näkemään epäkohtia ja puuttumaan niihin 

tarvittaessa.  

 

5.1 Oma oppimisprosessi 

 

Olin asettanut opinnäytetyöhön ja tutkielman toteuttamiseen liittyen myös omia tavoitteita. 

Tavoitteeni liittyivät ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen sekä kokemuksen saamiseen itse 

tutkimusprosessista. Halusin oppia ja kehittyä sekä tutkijana että ammatillisesti ja lisätä 

osaamistani minua kiinnostavasta aiheesta. Tarkastelen seuraavaksi näiden tavoitteiden saa-

vuttamista oman oppimiseni kautta.  

 

Kaiken kaikkiaan olen oppinut, että tutkimusprosessi vaatii pitkäjänteisyyttä. Pitää pystyä 

sietämään epävarmuutta ja kyetä tekemään päätöksiä tai suunnanvaihdoksia nopeallakin ai-

kataululla. Tulee pystyä muuttamaan omaa toimintaansa ja mukautumaan tilanteen vaatimal-

la tavalla. Minun epävarmuuden sietokykyni on huomattavasti kasvanut tämän prosessin aika-

na ja olen myös oppinut joustavasti tekemään ratkaisuja tilanteen asettamien ehtojen mukai-

sesti. Prosessin alussa huomasin, että tuntui jopa hieman haastavalta hahmottaa tutkimuspro-

sessin kulkua kokonaisuutena. Myös itse haastattelut ja haastatteluiden tekeminen oli minulle 

täysin uusi asia ja vaati hieman aikaa löytää itselle soveltuva tapa haastatella. Tutkimuspro-

sessin edetessä varmuuteni kuitenkin lisääntyi ja pystyin hyödyntämään kokemustani siitä, 

mikä toimii ja mikä taas ei.  

 

Vuorovaikutustaidot ja niiden kehittyminen olivat keskiössä koko prosessin ajan. Vuorovaiku-

tustaitoja tarvittiin prosessin alusta asti, yhteistyön toteuttamisessa ja myöhemmin haastatel-

tavien hankinnassa sekä itse haastattelutilanteissa. Ehkä tärkeimpänä asiana tutkimusproses-

siin liittyen opin, että tutkimusprosessille tulee omistautua, antaa aikaa ja ajatuksia. Tutki-

jalla on kuitenkin suuri vastuu koko prosessista ja siihen osallistuvista henkilöistä. Tutkijana 

vastaan siitä, että tutkielmani toteutetaan tutkittavia kunnioittavasti ja kuunnellen. Oivalsin 

myös sen, että tutkiminen on mielenkiintoista ja vaatii monipuolista osaamista. Työstä syntyy 

konkreettinen tulos ja asioiden näkyväksi tekemisen kautta voidaan mahdollisesti päästä vai-

kuttamaan asioihin.  

 

Itse tutkielman aiheeseen liittyen, olen saanut tietoa Porvoon kaupungin jälkihuoltopalvelui-

den nykytilasta ja toimivuudesta nuorten kertomana. Olen myös saanut kuvan siitä mitä jälki-

huoltotyö käytännössä on ja mitä haasteita siihen mahdollisesti voi liittyä. Olen saanut tutus-

tua jälkihuoltonuoriin ja saanut sitä kautta kuvan kyseisestä asiakasryhmästä. Kaiken kaikki-

aan olen oppinut jälkihuollosta kattavasti, toisaalta mitä laki sanoo ja toisaalta mitä jälki-

huoltotyö käytännössä on, fokuksena nuorten kokemukset.  
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5.2 Loppusanat 

 

Kaiken kaikkiaan tämän tutkielman toteuttaminen on ollut hyvin antoisa ja opettavainen ko-

kemus. Prosessi on ollut melko pitkä, mutta mielenkiintoinen ja avartava.  Olen oppinut tut-

kimisesta ja tutkijana olemisesta uusia asioita ja sen lisäksi koen myös oppineeni itsestäni 

uusia asioita, sekä ammatillisella että henkilökohtaisella tasolla. Olen kartuttanut osaamistani 

konkreettisesti tiedollisella tasolla, saamalla tietoa Porvoon kaupungin jälkihuoltopalveluiden 

nykytilasta ja toimivuudesta nuorten kertomana. Koen, että voin hyödyntää oppimaani tule-

vaisuudessa sekä käytännön asiakastyössä että mahdollisessa tutkimus- ja kehittämistyössä. 

 

Tutkielmaa tehdessä mietin myös aktiivisesti sitä, mitä mahdollisesti voisi tulevaisuudessa 

tutkia enemmän. Minulle nousi selkeästi esille osallistamisen näkökulma ja sen hyödyntämi-

nen aktiivisesti nuorten kanssa. Yhtenä ajatuksena oli se, että voisi tutkia sitä miten vaikut-

taa nuorten jälkihuoltoon sitoutuneisuuteen. Tuloksista ilmeni ja koen itsekin, että jälkihuol-

to on tärkeä osa nuoren elämää, joten voisi olla mielenkiintoista ja tärkeää selvittää sitä, mi-

ten nuorten jälkihuoltoon sitoutuneisuuteen voisi vaikuttaa. Kaiken kaikkiaan näyttää tulosten 

valossa siltä, että jälkihuolto on ollut merkittävässä asemassa nuoren elämänhallintaa ja hy-

vinvointia ajatellen, joten jälkihuollon ja sen kehittämisen merkitystä ei mielestäni voi koros-

taa liikaa.  
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Liite 1 Teemahaastattelurunko

 

Teemahaastattelurunko 
 

JÄLKIHUOLLON SISÄLTÖ 
 
Mitä jälkihuollossa on tehty? Miten itse koet jälkihuollon? 
Onko sinulle tehty jälkihuoltosuunnitelma? Ketkä sen tekemiseen ovat osallistuneet? Mitä sii-
hen kirjattiin? 
Kuinka usein sinulla on tapaamisia sosiaaliohjaajan kanssa? Mitä käsittelette tapaamisten ai-
kana? 
  
JÄLKIHUOLLON TOIMIVUUS JA KEHITTÄMISTARPEET 
 
Mikä jälkihuollossa on toiminut hyvin?  
Miten koet, että jälkihuolto on tukenut sinua elämässäsi? 
Mikä asia jälkihuollossa on mielestäsi tärkeintä/hyödyttänyt sinua eniten? Perustele vastauk-
sesi. 
Mihin olisit kaivannut enemmän tukea? Minkälaista tukea olisit toivonut? 
Koetko, että valinnanvapaus jälkihuollossa on hyvä vai huono asia?  
Jos sinulta kysytään 10 vuoden päästä, minkälaista onnistunut jälkihuolto olisi ollut, mitä vas-
taisit? 

Jos saisit kehittää jälkihuoltoa, mitä tekisit ja miksi? 
 
JÄLKIHUOLLON MERKITYS 
 
Minkälainen merkitys koet että jälkihuollolla on elämässäsi tällä hetkellä? 
Minkälainen uskoisit elämäsi olevan ilman jälkihuoltoa? 
Jos sinulta kysytään 10 vuoden päästä, mikä merkitys jälkihuollolla on sinulle ollut, mitä vas-
taisit? 
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Liite 2 Suostumuslomake

 

Suostumus haastatteluun 

 

SUOSTUMUS 

 

Jenni Lempinen tekee tutkielmaa aiheesta Nuorten kokemuksia Porvoon kaupungin jälkihuol-

losta. Tutkielman tavoitteena on kartoittaa Porvoon kaupungin jälkihuollon toimivuutta nuo-

ren näkökulmasta.  

 

Suostun vapaaehtoisesti osallistumaan Jenni Lempisen tekemään haastatteluun aiheesta Nuor-

ten kokemuksia Porvoon kaupungin jälkihuollosta. Antamani tiedot käsitellään luottamukselli-

sina ja siten, että henkilöllisyyttäni ei paljasteta. Antamani tiedot hävitetään tarpeellisen 

käsittelyn jälkeen. Osallistumiseni tutkielmaan perustuu vapaaehtoisuuteen, joten saan kes-

keyttää osallistumiseni milloin vain, näin halutessani.  

 

Annan suostumukseni tutkielman tekemiseen ja haastattelun nauhoittamiseen.   

 

 

 

________________________                             ________________________________________ 
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Liite 3 Tutkimuslupahakemus 
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