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1!JOHDANTO!

!
!

Where,!after!all,!do!universal!human!rights!begin?!In!small!places,!close!to!
home!1!so!close!and!so!small!that!they!cannot!be!seen!on!any!maps!of!the!
world.!Yet!they!are!the!world!of!the!individual!personf!the!neighborhood!he!
lives!inf!the!school!or!college!he!attendsf!the!factory,!farm,!or!office!where!he!
works.!Such!are!the!places!where!every!man,!woman!and!child!seeks!equal!
justice,!equal!opportunity,!equal!dignity!without!discrimination.!Unless!these!
rights!have!meaning!there,!they!have!little!meaning!anywhere.!(Eleanor!
Roosevelt) 

 

Vuonna! 2015! Suomeen! saapui! poikkeuksellisen! suuri! määrä! turvapaikanhakijoita,!

kaikkiaan!yli!32!000!ihmistä,!joiden!joukossa!3024!yksin!ilman!huoltajaa!tullutta!lasta!

ja!nuorta.! !Näiden!yksintulleiden! turvapaikanhakijalasten! ja! 1nuorten! tilanteesta!olisi!

ollut! helpompi! kirjoittaa! pamfletti! kuin! hyvä! opinnäytetyö.! Lasten! ja! nuorten!

elämänkulkuun!ennen!Suomeen!tuloa!liittyy!usein!epäinhimillisiä!tilanteita,!jotka!eivät!

mahdu! edes! meidän! Suomessa! syntyneiden! ja! kasvaneiden! ajatukselliseen!

horisonttiinf! aseellisia! konflikteja,! traumaattisia! tilanteita,! kidutusta,! ihmiskauppaa! ja!

ero! perheestä.! Osalla! on! toki! takanaan! turvallinen! ja! vakaa! lapsuus! kiinteine!

perhesuhteineen,!jotka!kannattelevat!nuorta!uusissa!ja!muuttuvissa!ympäristöissä. 

 

Otimme! selvitettäväksi! opinnäytetyön! tilaajan! Yhteiset! Lapsemme! ry:n! toiveesta!

pienen! ja! hallitun! siivun! näiden! ilman! huoltajaa! tulleiden! turvapaikanhakijalasten!

elämästä:!tukiperhetoiminnan!ja!sen!kehittämistarpeet.!Haemme!opinnäytetyöllämme!

vastauksia!asiantuntijoilta!seuraaviin!kysymyksiin: 

! 

1.! Mihin!tarpeeseen!yksintulleiden!nuorten!tukiperhetoiminta!vastaa?!

!!!!!!2.!!Millaista!koulutusta,!tukea,!tietoa!ja!osaamista!tukiperheet!tarvitsevat? 

!!!!!!3.!!Millaisia!haasteita!ja!mahdollisia!riskejä!toimintaan!sisältyy? 

 

Opinnäytetyömme! tilaajana! on! Yhteiset! Lapsemme! ry,! mutta! painotamme!

kehittämistyössämme! sen! sovellettavuutta! ja! tulosten! hyödynnettävyyttä! koko!

toimialalle! eli! yksintulleiden! turvapaikanhakijalasten! ja! 1nuorten! tukiperheitä!

kouluttaville!järjestöille!ympäri!Suomen.!Opinnäytetyömme!on!vahvasti!työelämää!
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kehittävä! ja! se! nivoutuu! erinomaisesti! yhteisöpedagogiikan! koulutusohjelman!

tavoitteisiin!moniammatillisuuden!ja!eri!toimijoiden!rajapinnoilla!toimimisesta.! 

 

Turvapaikkaprosessin! aikana! yksintulleiden! nuorten! vastaanotosta! vastaa!

maahanmuuttovirasto,! jota! ohjaa! sisäministeriö,! kun! taas! mahdollisen! myönteisen!

oleskeluluvan!jälkeen!nuorten!ohjauksesta!vastaavat!paikalliset!ELY1keskukset!työ1!ja!

elinkeinoministeriön! alaisuudessa.! Yksintulleiden! nuorten! tukiperheet! toimivat!

vapaaehtoispohjalta! ja! toimintaa! koordinoivat! pitkälti! lastensuojeluun! ja!

kansalaistoimintaan! keskittyneet! järjestöt,! joita! taas! rahoittavat! mm.! Sosiaali! 1ja!

terveysjärjestöjen!avustuskeskus!(STEA)!ja!työ1!ja!elinkeinoministeriö!riippuen!nuorten!

turvapaikkaprosessin! vaiheesta.! Avaamme! opinnäytetyössämme! yksintulleiden!

nuorten! ja! tukiperheiden! polkua! näiden! useiden! eri! toimijoiden! ja! muuttuvien!

toimintaympäristöjen!keskellä!ja!toivomme,!että!työmme!ohjaisi!jatkossa!tukiperheitä!

ja! nuoria! yhdistäviä! tahoja! tiiviimpään! yhteistyöhön! sekä! arvioimaan!

kokonaisvaltaisesti!lapsen!etua. 

 

Olemme!ohjanneet!Yhteiset!Lapsemme!ry:n!ylläpitämässä!alaikäisten!ryhmäkodissa!

Vihdissä!kolme!työpajaa!sen!moniammatilliselle!henkilökunnalle.!Tutkimuskysymysten!

tarkennuttua!haastattelimme!kolmea! tukiperhetoimintaa! koordinoivan! ja! kouluttavan!

kansalais1! ja! lastensuojelujärjestön! edustajaa,! joilta! kysyimme! tämän! hetkisen!

tukiperhekoulutuksen!sisällöistä,!vaatimuksista!sekä!haasteellisista!tilanteista.!!Tämän!

jälkeen! haastattelimme! kolmea! erityisasiantuntijaa,! jotka! ovat! pitkään! ja! aktiivisesti!

paitsi! tutkineet! ilman!huoltajaa!tulleiden!turvapaikanhakijalasten! ja!1nuorten!asemaa!

Suomessa,! myös! toimineet! näiden! lasten! oikeusturvan! ja! psykososiaalisen! tuen!

puolestapuhujina! tai! ovat! osaltaan! vastuullisessa! asemassa! koskien! yksintulleiden!

nuorten!ohjaustoimintaa. 

! 

Olemme! tutkimuksessamme! menneet! tavoite,! emme! menetelmä! edellä.!

Haastattelujen! kautta! olemme! paitsi! kuulleet! asiantuntijoiden! tietoja! ja! näkemyksiä!

yksintulleiden! tukiperhetoiminnasta,! myös! vieneet! tietoa! eri! toimijoille.! Emme! ole!

pyrkineet!vain!objektiiviseen!tutkijan!rooliin!vaan!olemme!korostaneet!alusta!saakka!

ihmisten!oikeutta!yhdenvertaiseen!kohteluun!ja!erityisesti!lapsen!oikeutta!suojeluun!ja!

perhe1elämään! sekä! lapsen! edun! ensisijaisuutta.! ! Nuorten! saavuttua! Suomeen! he!

ovat! kyllä! turvassa,! mutta! aineistomme! perusteella! näemme! edellä! mainittujen!
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hallinnonalojen!keskustelemattomuutta,!lapsen!oikeuksien!sopimuksen!sivuuttamista!

sekä!viime!vuosien!ulkomaalais1!ja!maahanmuuttolakeihin!sekä!perheenyhdistämisen!

kriteereihin!tehtyjen!muutosten!epäsuotuisia!seuraamuksia.!Opinnäytetyömme!koskee!

erityisen! haavoittuvassa! asemassa! olevaa! ryhmää! ja! tutkijanetiikkamme! perustuu!

ajatukselle!tutkijan!yhteiskunnallisesta!ja!sosiaalisesta!vastuusta!ja!toiminnassamme!

olemme!pyrkineet! yhdistämään! lastensuojelun! työntekijän,! aktiivisen!kansalaisen! ja!

tutkijan!orientaatiot. 

! 

Tavoitteenamme!on!ensisijaisesti!nostaa!esille!yksintulleille!turvapaikanhakijanuorille!

tarjotun! tukiperhetoiminnan! hyötyjä,! kartoittaa! siihen! liittyviä! mahdollisia! riskejä! ja!

antaa! suosituksia! tukiperhekoulutusta! koordinoiville! järjestöille.! Vaikka! teemme!

opinnäytetyötämme!järjestöjen!kehittämistarpeisiin!ja!niissä!toimiville!vapaaehtoisille,!

uskomme! vakaasti,! että! viime! kädessä! suurimman! ilon! ja! hyödyn! työstämme! saa!

tukiperhetoimintaan! osallistuva! lapsi! ja! nuori.! Haluamme! tuottaa! aidosti!

merkityksellistä!tietoa,! jolla!osoitamme!tämän!hetkisen!toiminnan!vaaranpaikat!sekä!

hyvät! käytännöt! ja! luomme! näistä! uudet! toimintasuositukset! tukiperhetoimintaa!

koordinoiville!järjestöille.! 

! 

Työmme! on! ajankohtainen! ja! tarpeellinen.! Monet! huolenaiheemme,! jotka! nousivat!

tutkimuksen! teon! alkuvaiheissa! koskien! turvapaikanhakijoiden! oikeusturvaa,!

yksintulleiden! lasten! ja! nuorten! asemaa! ja!myös! tukiperheinä! toimivien! jaksamista,!

ovat!nyt!lähes!päivittäisiä!uutisaiheita.!Välillä!pelkäsimme,!että!aiheemme!vanhentuu!

ja!emme!saa!opinnäytetyötä! tarpeeksi! nopeasti! kentälle.!Nuoret!ovat! kuitenkin! yhä!

täällä!ja!heitä!tulee!vuosittain!lisää,!joten!peruste!tukiperhetoiminnan!kehittämiselle!on!

edelleen!ajankohtainen. 

 

Merkillisellä! tavalla! opinnäytetyössämme! risteävät! globaalit! konfliktit! yhä! kasvavine!

pakolaismäärineen,! suomalainen! maahanmuuttopolitiikka! sekä! Vantaan!

jalkapallokentälle!jälkikasvuaan!sateessa!kuskaava!kantasuomalainen!tukiperheen!äiti!

ja!afgaanipoika,!jonka!elämä!on!ainakin!hetken!aivan!tavallista.!Johdannon!alaluvuissa!

avaamme! opinnäytetyömme! termiä! yksintullut! turvapaikanhakija! sekä!

tukiperhetoimintaa!osana!lapsen!edun!toteutumista.!

!

!



!

!

8!

!

1.1!Alaikäisinä!yksintulleet!turvapaikanhakijalapset!ja!1nuoret!

!

!
Kuva!1.!Yksintulleita!turvapaikanhakijalapsia!on!verrattu!Suomesta!!
turvaan!lähetettyihin!sotalapsiin.!Kuva!Helsingin!rautatientorin!muistolaatasta.!
!

Tarkoitamme! yksin! alaikäisenä! Suomeen! tulleella! turvapaikanhakijalla! alle! 181

vuotiasta! lasta,! joka! ilman! vanhempiaan! tai! laillista! huoltajaa! saapuu! Suomeen!

hakemaan!kansainvälistä! suojelua!eli! turvapaikkaa! (Mustonen!2011,!8).!Käytämme!

opinnäytetyössämme!sekä! ilmaisuja! yksintulleet! lapset,! alaikäisinä! yksintulleet,! että!

ilman! huoltajaa! tulleet! lapset! ja! nuoret,! tarkoittaen! näillä! samaa! ihmisryhmää.!

Englanninkielisessä! tutkimuskirjallisuudessa! käytetään! termejä! unaccompanied!

minors!ja!separated!children,!suomen!kielessä!täysin!vakiintuneita!termejä!ei!vielä!ole!

(Helander!&!Mikkonen!2002,!31).!

 

Miksi!sitten!lapsi!lähtee!yksin!ilman!vanhempiaan!hakemaan!turvaa!toisesta!maasta,!

vieraasta! kulttuurista?! Pakomatkalle! lähdön! syyt! ovat! moninaiset! ja! luettelo! on!

raskasta! luettavaa:! aseelliset! konfliktit,! kansanmurhat,! eroon! joutuminen!

vanhemmista,! vanhempien! kuolema! tai! katoaminen,! lasten! salakuljetus! ja!

seksuaalinen! hyväksikäyttö,! vaino,! kidutus,! köyhyys,! lapsisotilaaksi! pakottaminen,!
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pakolaisleirin! epäinhimilliset! olot! –! lähtöön! pakottavia! syitä! on! useita.! (Helander! &!

Mikkonen!2002,!28f!Mustonen!&!Alanko!2011,!12–14.)!!!

 

Vuoden!2015!aikana!ilman!huoltajaa!tulleita!lapsia!saapui!Suomeen!yhteensä!3!024.!

Lähtömaina!näillä!turvapaikkaa!hakevilla!nuorilla!olivat!Afganistan!(63%),!Irak!(21%)!

ja!Somalia!(8%).!!Heistä!94%!oli!poikia!ja!vain!6%!tyttöjä,!aiempina!vuosina!tyttöjen!

osuus!on!ollut!suurempi!(Brewis!&!Tiainen!2015,!4).!Perinteiset!sukupuolikäsitykset!

asettavat!usein!pojat!etusijalle!ja!pojille!halutaan!taata!paremmat!elämän!edellytykset!

kuin!mitä!lasten!lähtömaassa!olisi!mahdollista,!poikien!myös!odotetaan!ottavan!usein!

elättäjän!rooli!uudessa!kotimaassa!ja!heiltä!odotetaan!taloudellista!tukea!lähtömaahan!

jääneille!perheenjäsenille!(Kivijärvi!2015,!154–155).! 

 

Pojat!ovat!suuremmassa!vaarassa!joutua!aseellisten!joukkojen!toimijoiksi,!esimerkiksi!

lapsisotilaiksi! ja! he! lähtevät! tai! heidät! lähetetään! pakoon! näitä! pakkovärväyksiä.!

Poikien!uskotaan!kestävän!pakomatka!paremmin!kuin! tyttöjen,!eikä!poikien!ajatella!

olevan!yhtä!alttiita!seksuaaliselle!hyväksikäytölle!tai!ihmiskaupan!uhriksi!joutumiselle.!

(Helander!&!Mikkonen!2002,!33–34f!Mustonen!&!Alanko!2011,!12–14.)!Ihmiskaupan!

uhrien! auttamisjärjestelmässä! Suomessa! oli! vuonna! 2017! kesäkuun! loppuun!

mennessä! kirjattuna! 67! alaikäistä! lasta.! Sitä,! onko! joukossa! myös! yksintulleita!

alaikäisiä!turvapaikanhakijoita,!emme!tiedä.!(Ihmiskaupan!uhrien!auttamisjärjestelmä!

tilannekatsaus! 1.1.130.6.2017.)! Laillisesti! Eurooppaan! yksin! tulleiden!

turvapaikanhakijanuorten! on! käytännössä! mahdotonta! saapua,! joten! useat!

matkustavat! salakuljettajien! avulla! tai! rahoittavat! matkaansa! laittomin! keinoin.!

Salakuljettajille! on! saatettu! maksaa! suuria! summia! lapsen! viemisestä! turvalliseen!

maahan,! vaikka! takeita! siitä,! pääseekö! lapsi! koskaan! perille! ei! ole.! (Mustonen! &!

Alanko!2011,12.)!!

!

Vuoden!2015!aikana!EU1maihin!saapui!yhteensä!88!300!yksintullutta!lasta!ja!aiempien!

tutkimusten!mukaan!Eurooppaan!tulleet!nuoret,!jotka!eivät!saa!laillista!oleskelulupaa,!

ovat! erityisen! haavoittuvassa! asemassa! ja! vaarassa! ajautua! prostituution! tai!

huumekauppaan.! Suomessa! näitä! kadulla! eläviä! lapsia! on! toistaiseksi! ollut! vähän,!
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mutta!yksintulleiden! ja! järjestelmästä!kadonneiden!nuorten!määrä!kasvaa! jatkuvasti!

kielteisten! päätösten! lisäännyttyä! ja! tämä! nostettiin! vuosittaisessa!

maahanmuuttoraportissa!vuotta!2015!koskevaksi!huolestuttavaksi!ilmiöksi!(Brewis!&!

Tiainen! 2015,! 47).! ! Ruotsissa! viimeisen! neljän! vuoden! aikana! karkotuspäätöksen!

saaneista! lapsista! on! kadonnut! lähes! 1800! ja! Ruotsin! lapsiasiavaltuutettu! pitää!

tilannetta! äärimmäisen! huolestuttavana.! Ilmeistä! on,! että! alaikäisten!

turvapaikanhakijalasten! ja! 1nuorten! tilanteisiin! liittyy! myös! ihmiskauppaa! ja! se! on!

Euroopan!tasolla!kasvamassa.!(Barnombudsmannen!2017f!Roth!2011,!74–77.)!

 

Kansainvälistä! suojelua! koskeva! hakemus! jätetään! poliisille! tai!

rajatarkastusviranomaisille.! Turvapaikkakuulustelussa! selvitetään! hakijan!

henkilöllisyys,!matkareitti!ja!maahantulotapa.!Ilman!huoltajaa!tulleen!turvapaikanhakija!

lapsen! turvapaikkamenettely! alkaa! kuten! täysi1ikäisenkin! vaikkakin! myöhemmissä!

vaiheissa!heidän!oikeudellinen!asemansa! ja!asumisjärjestelyt!poikkeavat! toisistaan.!

Haasteellista! on! se,! ettei! useammilla! yksintulleilla! lapsilla! ole! mukanaan!

henkilöllisyyspapereita!tai!muita!matkustusasiakirjoja,!joiden!avulla!he!voisivat!todistaa!

henkilöllisyytensä! tai! ikänsä.! Kaikkia! lapsia! ei! syntyessään! rekisteröidä,! eivätkä! he!

välttämättä! tiedä! omaa! tarkkaa! ikäänsä.! (Mustonen! &! Alanko! 2011,! 13,! 17–19f!

Maahanmuuttovirasto!2017a.)!

 

Turvapaikanhakijan! iällä! on! merkitystä! useiden! laissa! säädettyjen! oikeuksien! ja!

velvollisuuksien!kannalta!ja!alaikäisille!turvapaikanhakijoille!tulisi!muun!muassa!antaa!

samat!mahdollisuudet! terveyspalveluihin! kuin! kantaväestölläkin! on.! Alaikäistä! lasta!

koskevat! asiat! tulisi! käsitellä! kiireellisesti.! Ilman! huoltajaa! tulleiden!

turvapaikanhakijoiden! ikää! saatetaan! arvioida!Maahanmuuttoviraston!määräämissä!

iänmääritystesteissä,! jos! on! syytä! epäillä! henkilötietojen! luotettavuutta.! Ikä! ei!

kuitenkaan! Maaahanmuuttoviraston! mukaan! vaikuta! itse! turvapaikkapäätökseen.!

Iänmääritys! testejä! on! arvostelu! epäluotettavina! ja! niiden! rinnalle! on! toivottu!myös!

psykologin! arviointia! lapsen! iästä.! Jokisen! (2010,! 28)! pro! gradu1tutkimuksessa!

tuodaan!esille!neljä!kehityksellistä!ikää!(kronologinen,!kognitiivinen,!emotionaalinen!ja!

sosiaalinen),! jotka! eivät! aina! kulje! yksintulleen! nuoren! elämässä! saman! tahtisesti.!
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(Maahanmuuttovirasto!2017bf!Mustonen!&!Alanko!2011,!16–19f!Tengman!&!Laakso1

Liukkonen!2011,!98–99.)!

 

Maahanmuuttovirasto!selvittää! turvapaikkapuhuttelussa,!onko! lapsi! tai! lapsen!perhe!

kokenut! kotimaassaan! vainoa,! ihmisoikeusloukkauksia,! kidutusta! tai! muuta! uhkaa.!

Puhuttelussa! selvitetään,! millaiset! perusteet! lapsella! on! hakea! turvapaikkaa! tai!

voidaanko! hänet! palauttaa! lähtömaahan.! Alaikäisen! edustaja! on! aina! läsnä!

puhuttelussa,!oikeusavustajien!käyttö!on!vaihtelevaa.!Sosiaalityöntekijä!on!joko!läsnä!

tai! antaa! kirjallisen! lausunnon! lapsen! tilanteesta! ja! lapsen! edusta.! Puhuttelu!

nauhoitetaan!ja!siitä!tehdään!kirjallinen!pöytäkirja.!Puhuttelu!tulisi!aina!tehdä!lapsen!

omalla! äidinkielellä! tulkin! välityksellä.! Puhuttelun! perusteella! Maahanmuuttovirasto!

päättää! saako! lapsi! oleskeluluvan! toissijaisen! tai! yksilöllisen! inhimillisen! suojelun!

perusteella,! pakolaisstatuksen! tai! kielteisen! päätöksen.! Turvapaikanhakijalla! on!

oikeus! tehdä! valitus! Maahanmuuttoviraston! päätöksestä! hallinto1oikeuteen.!

(Maahanmuuttovirasto!2017cf!Mustonen!&!Alanko!2011,!19f!Pakolaisneuvonta!2017af!

Työ1!ja!elinkeinoministeriö!29/2014,!11–12.)!

 

Alaikäiselle! turvapaikanhakijalle! nimetään! Suomessa! edustaja,! joka! valvoo! lapsen!

oikeuksien! ja! edun! toteutumista! prosessin! aikana.! Edustaja! käyttää! alaikäisen!

turvapaikanhakijan! huoltajalle! kuuluvaa! puhevaltaa! ja! toimii! lapsen! apuna!

viranomaisasioissa.!Edustajaksi!voi!ryhtyä!kuka!tahansa,!edellytyksenä!on!ainoastaan!

rikosrekisteriotteen! nähtäväksi! ja! vahvistettavaksi! toimittaminen! käräjäoikeuteen.!

(Lepola! 2012,! 8–12f! Mustonen! &! Alanko! 2011,! 19–20f! Työ1! ja! elinkeinoministeriö!

29/2014,!31–33.)!!

 

Ulkomaalaislakiin! on! kirjattu,! että! maahan! ilman! huoltajaa! saapuneiden!

turvapaikanhakijalasten! vanhempien! tai! muiden! huoltajien! olinpaikka! on!

mahdollisuuksien! mukaan! selvitettävä.! Maahanmuuttovirasto! voi! aloittaa! lapsen!

vanhempien! tai! muiden! huoltajien! jäljittämisen! jo! ennen! turvapaikkapäätöksen!

tekemistä.! Jäljittämisessä! tulee! huomioida! se,! että! turvapaikka1asiat! ovat! salassa!

pidettäviä.! Lisäksi! on! varmistettava,! ettei! lapsen! tai! hänen! alkuperämaassaan!
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oleskelevien! läheistensä! turvallisuus! missään! olosuhteissa! vaarannu! jäljittämisen!

vuoksi.!(Yksintulleet!2009,!13f!Tengman!&!Laakso1Liukkonen!2011,!100.)!

 

Ilman! huoltajaa! tulleiden! asioita! säätelee! laki! kansainvälistä! suojelua! hakevan!

vastaanotosta! (vastaanottolaki! 746/2011),! laki! kotoutumisen! edistämisestä!

(kotoutumislaki! 1386/2010)! ja! lastensuojelulaki! (417/2007).! Vastaanottolaki! koskee!

ryhmäkodissa!asuvia!lapsia!ja!kotoutumislakia!sovelletaan!perheryhmäkotien!lapsiin. 

!

!

1.2!Lapsen!oikeuksien!sopimus!ja!lapsen!edun!ensisijaisuus!

!

Kaikissa! julkisen! tai! yksityisen! sosiaalihuollon,! tuomioistuinten,!
hallintoviranomaisten!tai!lainsäädäntöelimien!toimissa,!jotka!koskevat!lapsia,!on!
ensisijaisesti! otettava! huomioon! lapsen! etu.! (YK:n! yleissopimus! lapsen!
oikeuksista,!artikla!3,!kohta!1)!

 

Ilman! huoltajaa! tulleiden! turvapaikanhakijalasten! ja! 1nuorten! tukiperhetoimintaa!

voidaan!tarkastella!lapsen!edun!toteutumisen!kautta.!“Että!se!tuki!olisi!mahdollisimman!

hyvää,!että!siinä!olisi!tämmöinen!eettinen,!oikea!pohja!ja!lapsen!edun!näkökulmasta!

toimiva!taho.”(EA2)!Tukiperhetoiminnassa!voi!parhaimmillaan!toteutua!lapsen!oikeus!

lepoon! ja! vapaa1aikaan,! mahdollisuus! kiinteisiin! ja! turvallisiin! ihmissuhteisiin! sekä!

ainakin!tietynlaisen!perhe1elämän!kokeminen.  

 

Lapsen!etu!on!paitsi!eettisesti!ohjaaja!myös! juridinen!käsite,! johon!Suomea!sitovat!

sekä! kansainväliset! sopimukset! ja! suositukset! että! kansallinen! laki.! Lapsen! etu!

perustuu!YK:n! lapsen!oikeuksien!sopimukseen!(LOS)! ja!sen! tarkoituksena!on! taata!

lapselle!mahdollisimman!hyvät!ja!yhdenvertaiset!hyvinvoinnin!ja!kasvun!edellytykset!

lasta! kunnioittavalla! tavalla. Lapsen! oikeuksien! sopimus! on! YK:n! 20.11.1989!

hyväksymä!sopimus,! jonka!Suomi!on!allekirjoittanut!vuonna!1991.!Sopimus!on!yksi!

laajimmin! levinnyt! ja! ratifioitu! sopimus! maailmassa.! Sopimuksen! tärkeimpänä!

periaatteena! on! lapsen! edun! ensisijaisuus! kaikessa! häntä! koskevassa!

päätöksenteossa.! Tällä! tarkoitetaan! sitä,! että! lapsen! edun! toteutuminen! tulee! olla!

paitsi!päätöksenteon!tavoite!myös!tulkintalinjoja!ohjaava!periaate!ja!sen!lisäksi!lapsen!
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etu!ja!sen!ensisijaisuus!tulee!olla!nähtävillä!päätöksentekoprosessissa.!(Mustonen!&!

Alanko!2011,!20f!Lapsenoikeudet!2017.)  

 

Useat!Lapsen!oikeuksien!sopimuksen!sisällöt!ovat!siirtyneet!ja!muovautuneet!osaksi!

Suomen!kansallista!lainsäädäntöä!ja!mm.!lastensuojelulaissa!ja!kotoutumislaissa!on!

nähtävissä! viittauksia! Lapsen! oikeuksien! sopimukseen.! Suomessa!

lapsiasiavaltuutettu! tarkkailee! sopimuksen! toteutumista! ja! kansainvälisellä! tasolla!

YK:n! Lapsen! oikeuksien! komitea! valvoo! sopimuksen! sisältöjen! toteutumista!

sopimusvaltioissa.!(Mustonen!&!Alanko!2011,!21.)  

 

Ilman!huoltajaa!maassa!olevien!lasten!oikeuksien!ja!edun!toteutumisesta!Suomessa!

huolehtivat! edustajat,! joiden! tehtävänkuvasta! säädettiin! ensimmäisen! kerran! laissa!

vuonna!1999.!!Edustajat!määrätään!viivytyksettä!ja!heidän!toimenkuvansa!kestää!niin!

kauan,!kunnes!nuori! täyttää!181vuotta.!Edustajajärjestelmää!on!kehitetty! ja!kritisoitu!

viimeisten! kahdenkymmen! vuoden! aikana,! mutta! edelleenkään! tähän! vaativaan!

tehtävään! ei! ole! pätevyysvaatimuksia.! Edustajalta! vaaditaan! ainoastaan!

käräjäoikeuden!vahvistama!rikosrekisterilain!(770/1993)!6§:n!2!momentissa!tarkoitettu!

ote! rikosrekisteristä! (Lepola! 2012,! 8–12).! Edustajajärjestelmään! emme! tässä!

opinnäytetyössä!puutu!enempää,!mutta!lapsen!etu!ja!sen!ensisijaisuus!ovat!käsitteitä,!

joita!on!syytä!avata. 

 

Lapsen!oikeuksien!sopimuksesta!voidaan!nostaa!esille!viisi!tärkeää!periaatetta,!jotka!

erityisesti! koskettavat! ilman! huoltajaa! saapuneita! turvapaikanhakijalapsia! ja! joiden!

toteutumisesta!tukiperheet!voivat!osaltaan!vastata: 

!1.!Lapsen!oikeus!suojeluun!ja!hoivaan 

!2.!Lapsen!oikeus!tulla!kuulluksi!häntä!koskevassa!päätöksenteossa 

!3.!Yhdenvertaisuus!! 

4.!Lapsen!oikeus!perhe1elämään!!  

5.! Lapsen! oikeus! lepoon! ja! vapaa1aikaan,! ikänsä! mukaiseen! leikkimiseen,!
vapaaseen!osallistumiseen!sekä!kulttuurielämään!ja!taiteisiin 

!
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Lapsen!oikeuksien!sopimuksen!yleiskommentti!14!mukaan!lapsen!etua!arvioitaessa!

tulisi! huomioida! muun! muassa! seuraavat! tekijät:! lapsen! näkemykset,! lapsen!

identiteetti,! sukupuoli,! seksuaalinen! suuntautuminen,! uskonto,! persoonallisuus,!

perheen! säilyttäminen! ja! suhteiden! ylläpitäminen,! lapsen! huolenpito,! suojelu! ja!

turvallisuus,! haavoittuva! tilanne,! lapsen! oikeus! terveyteen! ja! lapsen! oikeus!

koulutukseen.!Samankaltainen!jaottelu!löytyy!Suomen!lastensuojelulaista.!Lapsen!etu!

ensin! 1projektin! loppujulkaisussa! määritellään! yksintulleiden! turvapaikanhakijoiden!

lapsen! edun! toteutumiseen! vaikuttavina! tekijöinä! turvallisuus,! perhe! ja! läheiset!

ihmissuhteet,!hyvinvointi,!kehitys!ja!identiteetti!sekä!lapsen!mielipiteet!ja!näkemykset!

ja! näihin! tulisi! siis! kiinnittää! huomioita! arvioidessa! lapsen! edun! toteutumista.!

(Mustonen!&!Alanko!2011,!21–22f!Lapsenoikeudet!2017.)!!

 

Lapsen!etu!on!aina!yksilöllinen!ja!lapsen!etua!arvioidessa!tulee!ottaa!huomioon!lapsen!

omat! erityispiirteet,! toiveet! ja! tarpeet! sekä! hänen! kokonaistilanteensa.! Hyvänä! ja!

muistettavana!periaatteena!voi!pitää!sitä,!että!yksintulleen!nuoren!kehitys!edellyttää!

aivan! samoja! asioita! kuin! muidenkin! lasten! ja! nuorten! tasapainoinen! kehitys! eli!

perustarpeista!huolehtimista,!luottamusta,!hyväksyntää!ja!yksilöllistä!kohtaamista.!!

!

Kirsi! Hytinantti! (2009,! 54–59)! kirjoittaa! yksintulleiden! turvapaikkaprosessista,! jossa!

lapsen! etu! ja! lapsisensitiivisyys! tulisi! olla! toimintaa! ohjaavina! periaatteina.!

Maahanmuuttoviraston! päätöksissä! koskien! sekä! turvapaikkapäätöksiä! että!

perheenyhdistämistä!mainitaan!kyllä!jo!lähes!poikkeuksetta,!että!lapsen!etu!on!otettu!

huomioon,!mutta! tätä!ei!avata!eikä!yksilöidä! (Förbom!2014,!124f!Kuusisto1Arponen!

2016,! 98–99).! Lapsen! oikeuksien! komitean! mukaan! kuitenkin! päätöksissä,! joissa!

ratkaisuperusteena! on! lapsen! etu,! tulisi! tuoda! esiin,! miten! tämä! ratkaisu! toteuttaa!

lapsen! etua! paremmin! kuin! muut! ratkaisuvaihtoehdot.! Lapsen! edun! nimissä! on!

perusteltu! hyvinkin! erilaisia! ratkaisuja.! Tämä! tuli! esille! myös! aineistostamme.!

Samanlaisista! oloista! ja! samanlaisessa! tilanteessa! olevien! yksintulleiden! nuorten!

päätöksiä!on!perusteltu! lapsen!edun!nimissä,! vaikka! toinen!on! saanut! kielteisen! ja!

toinen!myönteisen!oleskeluluvan.!

!



!
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Lapsen! hyvinvointia! turvaavat! paitsi! materiaalisista! perustarpeista! huolehtiminen,!

myös! sosiaaliset! suhteet,! terveys,! koulutus! ja! osallisuuden! ja! onnistumisen!

kokemukset.! Yksintulleiden! kohdalla! haasteita! asettavat! usein! se,! että! lapsen!

kasvuhistoriaa!ja!kehitystä!koskevat!tiedot!ovat!vain!lapsella!itsellään!ja!se,!että!lapsen!

etua! arvioimassa! on! useita! lapselle! vielä! vieraita! tahoja! (mm.! edustaja,!

sosiaalityöntekijä,! omaohjaaja,! maahanmuuttovirasto).! (Tengman! &! Laakso1

Liukkonen!2011,!101f!Taskinen!2011,!43–44.)!

 

Opinnäytetyössämme! lapsen! edun! toteutumisen! tai! sen! toteutumattomuus!

tukiperhetoiminnassa!ovat!vahvasti!vaikuttaneet!valintoihimme.!Jotta!yhdenvertaisuus!

nuorten!kohdalla! toteutuisi! tukiperhetoiminnassa,! tulisi! tukiperheiden!koulutuksen! ja!

tuen!olla!tasalaatuista!ja!kaikilla!niillä!nuorilla,!jotka!tukiperheen!itselleen!haluavat,!tulisi!

olla! siihen! samanlaiset!mahdollisuudet! asuinpaikasta! ja! asuinyksiköstä! riippumatta.!

Lapsen! etu! ei! toteudu! vain! näihin! sanoihin! viittaamalla,! vaan! käsitettä! tulee! avata,!

konkretisoida! ja! kuvata! miten! tietty! päätös! tai! toimenpide! turvaa! lapsen! edun!

toteutumista!paremmin!kuin!joku!toinen.!Erityisen!tärkeää!yksintulleiden!kohdalla!on!

turvata! heille! mahdollisuudet! luoda! sosiaalisia! suhteita,! arkea! ja! osallisuutta!

painottavia!kohtaamisia!ja!saada!turvallisia!aikuiskontakteja!menetetyn!perheyhteyden!

tilalle.!Näihin!kaikkiin!onnistunut! tukiperhetoiminta!voi! tuoda! tärkeän! ja! täydentävän!

osansa!viranomaistoiminnan!rinnalla.!

!

!

1.3!Tukiperhetoiminta 

!
Opinnäytetyömme!tavoitteena!on!selvittää!tukiperhetoiminnan!erityisyyttä!yksin!ilman!

huoltajaa! tulleille! turvapaikanhakijoille! ja! tuoda!esiin!niitä!seikkoja,! joita! tukiperhettä!

kouluttaessa!olisi!tärkeä!ottaa!huomioon.!Järjestöt!ja!säätiöt!kuten!Suomen!Punainen!

Risti,!Pelastakaa!Lapset!ry!ja!Helsingin!Diakonissalaitos!järjestävät!tukiperhetoimintaa!

yksintulleille!turvapaikanhakijoille.!!

Järjestöjen!käyttämät!nimitykset!saman!kaltaiselle!toiminnalle!vaihtelevat!ja!olemme!

törmänneet! seuraavin! termeihin:! tukiperhe,! kummiperhe,! turvaperhe,! ystäväperhe,!
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tukikummi!ja!tukihenkilö.!Asuinyksiköillä!ympäri!Suomen!on!ollut!myös!täysin!vapaata!

tukihenkilötoimintaa,! jota! mikään! taho! ei! ole! varsinaisesti! koordinoinut.! Käytämme!

opinnäytetyössämme!nimityksiä!tukiperhe!ja!1henkilö,!vaikkakin!perhemuotoinen!tuki!

poikkeaa! yksittäisen! tukihenkilön! antamasta! tuesta.! Kuitenkin! näemme,! että! heille!

tarjottavan!koulutuksen!tarpeet,!sisällöt!ja!haasteet!ovat!hyvin!samanlaiset.!

!

Suomessa!on!jo!tarjolla!tukiperhetoimintaa!kuntien!ja!järjestöjen!kautta!suomalaisille!

ja! maahanmuuttajataustaisille! perheille! ja! lapsille.! ! Avaamme! tukiperhetoiminnan!

käsitettä!sen!kautta,!mitä!se!tarkoittaa!suomalaisille!lapsille!ja!nuorille!sosiaalihuollon!

palvelujärjestelmässä,! jotta! termi! tukiperhetoiminta! voidaan! käsittää! paremmin.!

Erityistä! tukea! tarvitsevalle! lapselle! tai! perheelle! voidaan! järjestää! asuinkunnan!

sosiaalitoimen! avulla! tukihenkilö1! tai! perhe! ja! toiminnan! tarkoituksena! on! turvata!

lapsen!terveyttä!ja!kehitystä.!Palvelun!saaminen!ei!vaadi!lastensuojelun!asiakkuutta!ja!

palvelujen!piiriin!voi!hakeutua!oma1aloitteisesti.!!!

 

Tukiperhetoiminta! on! yksi! tapa! auttaa! perhettä! ja! lasta! selviytymään! haastavasta!

elämäntilanteesta.!Tukiperhetoiminnassa!tuettava!lapsi!osallistuu!tukiperheen!arkeen!
ja!yöpyy!tukiperheen!luona!esimerkiksi!yhden!viikonlopun!kuukaudessa.!Kun!lapselle!

järjestetään! tukitoimena! tukihenkilö! tai! tukiperhe,! siitä! tehdään! selkeä! sopimus! ja!
suunnitelma! tukisuhteen! tavoitteista,! tiiviydestä! ja! kestosta.! Suunnitelma! laaditaan!

yhdessä! sosiaalityöntekijän,! asiakkaan! ja! tukihenkilön! tai! 1perheen! kanssa! ja! se!

tarkistetaan! sovituin! määräajoin.! Myös! tukisuhteen! päättäminen! on! valmisteltava!

huolellisesti.! Esimerkiksi! Jyväskylän! kaupungin! määritelmän! mukaan! tukiperhe! on!

tavallinen!perhe,! jolla! on!aikaa! ja! tilaa! lapselle! sekä! kykyä! ja!halua! vastata! lapsen!

tarpeisiin,! joskus!vaativiinkin! tilanteisiin.!Tukiperheeltä!odotetaan!myös!kykyä!toimia!

yhteistyössä! lapsen! perheen! ja! sosiaalityöntekijöiden! kanssa.! (Lastensuojelun!

käsikirja!THL.)!

 

Yleisenä!käytäntönä!on,!että!jokainen!tukiperhe!käy!valmennuksen,!joka!kunnilla!on!

pääsääntöisesti! päivän! mittainen! koulutus! ja! jonka! jälkeen! tukiperhe! saa! tukea!

sosiaaliviranomaisilta!tukisuhteen!aikana.!Tukiperhetoiminta!on!vapaaehtoistyötä!ja!se!
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täydentää! lastensuojelun! työntekijöiden! työtä.! Tukiperhetoiminnassa! on! erittäin!

tärkeää! selvittää! vapaaehtoiseksi! tarjoutuvan! motiiveja! ja! omia! voimavaroja!

tukiperheeksi! ryhtymiselle.! Koulutus! on! tärkeä! osa! sitoutuneisuutta! ja! tukiperheen!

valmiuksia! arvioitaessa! ja! myös! koulutuksen! jälkeen! tulisi! huomioida! tukiperheen!

jaksaminen! ja! antaa! tukea! vapaaehtoistyön! tekemiselle.! Toiminnassa! otetaan!

huomioon,! että! tukiperheet! ovat! tavallisia! perheitä! ilman! ammatillista! koulutusta!

lastensuojelutyöhön.! Kunnan! omien! tukiperheiden! lisäksi! käytetään! järjestöjen!

tarjoamia! tukiperhepalveluja.! (Turun! kaupungin! tukiperhetoimintaf! Tampereen!

kaupungin!tukiperhetoiminta.)!!

 

Tukiperhetoiminnan!tarkoituksena!on!auttaa! lasta! ja!perhettä!silloin,!kun!perheen! ja!

vanhempien!omat!voimavarat!ovat!heikentyneet!tai!perheen!läheisverkosto!puuttuu!tai!

se!on!kaukana.!Tukiperhe!voi!olla!avuksi!myös! lapsen!perhettä!kohdanneen!kriisin!

aikana.!Tukiperheviikonloppu!antaa!mahdollisuuden!lepohetkeen!sekä!vanhemmalle!

että! lapselle.! Lapsen! elämään! tukiperhe! tuo! uusia! kokemuksia! ja! tärkeitä!

ihmissuhteita.! Tukiperheissä! käy! yksivuotiaista! alkaen! kaikenikäisiä! lapsia.!

(Pelastakaa!lapset!ry!Tukiperhetoiminnan!esite.)!Yksintulleiden!tukiperhetoiminnassa!

keskiössä!on!luonnollisesti!nuoren!itsensä!tukeminen,!ei!perheen,!koska!fyysiset!siteet!

omaan! perheeseen! ja! sisaruksiin! ovat! katkenneet.! Tukiperhetoiminnassa!

mahdollistaan! nuoren! osallistuminen! perhearkeen,! joka! häneltä! ryhmäkodissa! ja!

elämästä! Suomessa! puuttuvat.! Toinen! merkittävä! ero! kuntien! ja! järjestöjen!

kantasuomalaisille! tarjottuun! tukiperhetoimintaan!verrattuna!on!se,!että! tukiperheille!

maksetaan!kulukorvauksia!tukiperheenä!toimimisesta,!kun!taas!yksintulleille!tarjottava!

tukiperhe!perustuu!useimmissa!järjestöissä!vastikkeettomuuteen.!

 

Ilman!huoltajaa!tulleille!turvapaikanhakijanuorille!on!tarjottu!joissain!asumisyksiköissä!

samankaltaista! palvelua! kuin! edellä! kuvasimme,! mutta! toiminta! ei! ole! vielä!

vakiintunutta.!Sosiaalihuoltolain!(1301/2014)!28§!mukaan!erityistä!tukea!tarvitsevalla!

lapselle! ja! nuorelle! voidaan! järjestää! tukiperhe! tai! henkilö,! jotta! lapsen! kehitys! ja!

terveys!turvataan,!mutta!yksintulleiden!kohdalla!tähän!ei!olla!järjestelmällisesti!tartuttu.!

Tukiperhetoiminta!yksintulleille!nuorille!on!ollut!pitkälle!järjestöjen!vapaaehtoisten!tai!

yksittäisten! asuinyksiköiden! sosiaalityöntekijöiden! vastuulla! ja! nuoret! sekä!
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tukiperheinä! toimineet! ovat! olleet! asuinpaikasta! riippuen! hyvin! eriarvoisessa!

asemassa!liittyen!seuraaviin!kysymyksiin:! 

1.!onko!nuorille!ylipäänsä!tarjottu!tällaista!tukimuotoa?! 

2.! missä! vaiheessa! heidän! prosessiaan! ja! mahdollista! kotoutumistaan!
tukiperhetoiminta!alkaa?! 

3.!kuinka!perusteellisen!koulutuksen!ja!tuen!tukihenkilöinä!ja!1perheinä!toimivat!
ovat!toimintaansa!saaneet?!

!

Kantasuomalaisten!nuorten!ja!yksintulleiden!turvapaikanhakijoiden!tilanteissa!on!toki!

huomattavia!eroja,!koska!suomalaislapsilla!on!pääsääntöisesti!oma!perhe!ja!koti,!josta!

he!lähtevät!hetkeksi!tukiperheen!luokse,!kunnes!palaavat!taas!kotiin.!Yksintullut!palaa!

laitosasumisen!piiriin!ja!kontakteja!alkuperäiseen!perheeseen!ei!välttämättä!enää!ole.!

Sosiaalinen! elämä! on! haurasta! ja! kenties! vain! muutaman! työntekijän! varassa.!

Yksintulleiden! tilanne! on! monin! tavoin! haavoittuvampi! kuin! kantasuomalaisilla!

tukiperhetoimintaan! osallistuvilla! nuorilla,! mutta! tukiperhetoimintamallin! ja! sen!

sisältöjen!modifiointi!yksintulleiden!tarpeeseen!on!mahdollista.!

!
!
2!GLOBAALIT!MUUTOKSET!JA!KEHITTÄMISTOIMINTA!

!

!

Miksi! ilman! huoltajaa! tulleiden! turvapaikanhakijanuorten! tukiperhekoulutusta! tulee!

tutkia! ja! kehittää! juuri! nyt?! Mitä! on! tutkimuksellinen! kehittämistoiminta! ja! kuinka!

työmme! vastaa! kehittämistoiminnan! periaatteisiin?! Opinnäytetyömme! pohjautuu!

Yhteiset! Lapsemme! ry:n!Yhdessä!matkalla! 1hankkeen! tavoitteisiin! luoda! kattava! ja!

sisällöltään! laadukas! sekä! monipuolinen! koulutus! yksintulleiden!

turvapaikanhakijanuorten! tukiperheille.! Seuraavissa! luvuissa! kerromme!

toimintaympäristön!muutoksista,!jotka!synnyttivät!tarpeen!tukiperhetoiminnalle!ja!sen!

koulutuksen! kehittämiselle! sekä! yhteisestä! matkastamme! Yhteiset! Lapsemme! ry:n!

kanssa. 

!
!
!
!
!
!



!
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2.1!Miksi!työmme!on!ajankohtainen? 
!

Vuonna! 2015! miljoonat! Lähi1idän! ja! Pohjois1Afrikan! hädänalaiset! ihmiset! lähtivät!

hakemaan!turvaa!Euroopasta.!Ihmiset!pakenivat!sotaa,!vainoa!ja!aseellisia!konflikteja.!

Tämä!Välimeren!yli!saapuva!apua!tarvitsevien!joukko!saavutti!Suomen!syksyllä!2015!

ja!turvapaikanhakijoita!saapui!jopa!500!ihmisen!päivävauhdilla.!!

!

Kuva!2.!Lehtileikkeitä!vuosilta!201512016.!Turvapaikanhakijoiden!kasvavat!määrät!ja!
heidän!oikeudellinen!asemansa!herättivät!keskustelua!ja!huolta.!

!

Turvapaikanhakijoiden! kasvavaan! määrään! ei! oltu! Suomessa! varauduttu! ja! useat!

asiantuntijat! kuvailivat! erityisesti! yksintulleiden! nuorten! tilannetta! sanalla! absurdi!

aihetta!käsittelevässä!seminaarissa!keväällä!2016.!Absurdia!ei!ollut!poikkeuksellisen!

suuri!turvaa!hakevien!ihmisten!määrä!vaan!useiden!turvapaikanhakijoiden!psyykkinen!

pahoinvointi,! nuorten! erityisen! haavoittuva! asema! sekä! viranomaisten!

valmistautumattomuus! tilanteeseen.! Syksyn! 2015! aikana! eri! toimijat! ja! järjestöt!

pystyttivät!vauhdilla!vastaanottokeskuksia!ja!alaikäisyksiköitä.!(Brewis!&!Tiainen!2015,!

47f!Kuusisto1Arponen!2016,!89– 92.)!Tilanteen!yleistä!kaoottisuutta!kuvaa!esimerkki!

haastatteluaineistostamme:! “Jossakin! yhdessä! yössä! pistettiin! pystyyn,! et! ei! ees!
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tiedetty!ollaanko!tässä!lastensuojelussa!vai!aikuisvokissa!ja!toiset!sanoo,!että!lapset!

ei!saa!poistua!ja!toiset!sanoo,!että!näähän!on!vapaita!liikkumaan.”!(AT3)!!

 

Ennen! vuotta! 2015! vastaanottoyksiköt! olivat! lähinnä! kuntien! ylläpitämiä,! mutta!

turvapaikanhakijoiden!suuri!määrä!aiheutti!myllerryksen,! jossa!suuret! järjestöt! (mm.!

SPR,!Diakonissalaitos)!ja!yritykset!(mm.!Luona,!Medivire)!sekä!pienemmät!paikalliset!

toimijat!astuivat!kunnallisten!palveluiden! rinnalle.! !Vuosittaisessa!maahanmuutto1! ja!

turvapaikkapolitiikkaa!koskevassa!raportissa!vuodelta!2015!todetaan,!että!Suomessa!

ei! ole! todennäköisesti! koskaan! perustettu! yhtä! lyhyessä! ajassa! yhtä! monta!

alaikäisyksikköä!kuin!syksyn!2015!aikana.! (Brewis!&!Tiainen!2015,!48.)!Järjestöjen!

rooli!terveys1!ja!sosiaalipalvelujen!järjestäjänä!Suomessa!on!ollut!aina!suuri!ja!tässä!

kriisitilanteessa!ne!olivat!myös!viranomaistahoja!nopeampi!ja!ketterämpiä!tarttumaan!

toimeen! ja! turvaamaan! siten! tarvittavat! palvelut! turvapaikanhakijoille.!

Viranomaistahojen!mukaan!yksintulleiden!nuorten!perustarpeet!pystyttiin!turvaamaan!

koko!ajan,! vaikkakaan!asumisjärjestelyt! eivät! aina!olleet! parhaat!mahdolliset! (emt.,!

47).!

 

Näiden!erityisen!haavoittuvassa!asemassa!olevien!lasten!ja!nuorten!tilanteesta!oltiin!

järjestöpuolella! syystä! huolissaan! ja! nuorten! tukemiseen! etsittiin! uusia! ratkaisuja.!

Muun!muassa! järjestöt!Pelastakaa!Lapset!ry,!Helsingin!Diakonissalaitos! ja!Suomen!

Punainen! Risti! ryhtyivät! “kokeilemalla! kehittämään”! tukiperhetoimintaa! yksintulleille!

nuorille.! Joissain!asuinyksiköissä! toiminta!on!ollut! yksittäisten! sosiaalityöntekijöiden!

ideoimaa.!Tarve!toiminnalle!nousi!suoraan!asuinyksiköistä!ja!työntekijöiden!huolesta!

koskien!nuorten!hyvinvointia.!Tukihenkilötoiminta!on!ollut!kuitenkin!asuinyksiköstä!ja!

paikkakunnasta! riippuen! sattumanvaraista! ja! sekä! nuoret! että! vapaaehtoiset! ovat!

olleet!siten!eriarvoisessa!asemassa.!

 

Vaikkakin!turvapaikanhakijoiden!ja!yksintulleiden!lasten!ja!nuorten!määrät!Suomessa!

ovat!laskeneet!oleellisesti!vuoden!2015!tasosta,!oletettavaa!on,!että!samankaltainen!

kriisi!on!mahdollinen!tulevina!vuosina.!UNHCR:n!laskelmien!mukaan!maailmassa!oli!

vuoden!2017!lopulla!65,5!miljoonaa!pakolaista,!joista!noin!puolet!ovat!lapsia!ja!joista!



!

!

21!

suurin! osa! elää! maan! sisäisinä! pakolaisina! kehittyvissä! maissa! (UNHCR! 2017).!

Konfliktit! eivät! osoita! laantumisen!merkkejä! ja! ilmastopakolaisten!määrän!arvellaan!

kasvavan! tulevina! vuosina! merkittävästi.! Turvapaikanhakijoiden! ja! yksin! ilman!

huoltajaa!tulevien!lasten!ja!nuorten!tasaisesti!kasvavaan!määrään!seuraavina!vuosina!

on! syytä! varautua! Suomessa.! Opinnäytetyössämme! haluamme! ennakoida! tätä!

mahdollisesti! toistuvaa! tilannetta! ja! edistää! tukiperhetoimintaa! suunnittelevien!

järjestöjen!mahdollisuutta!onnistua!toiminnassa!nuorten!tukemiseksi!ja!ehkäistä!siten!

nuorten! ei1toivottuja! kehityspolkuja.! ! Onnistuakseen! toiminnan! tulee! olla!

sattumanvaraisen!sijaan!koordinoitua,!ammattimaisesti! suunniteltua! ja!edistää!sekä!

nuorten!että!vapaaehtoisten!hyvinvointia.! 

!

!

2.2!Tutkimuksellinen!kehittämistoiminta 
!

Ylemmän! ammattikorkeakoulun! opinnäytetyön! tarkoituksena! on! kehittää! työelämää!

tutkien! ja!käytännön! interventioita! tehden.! !Timo!Toikko! ja!Teemu!Rantanen!(2009)!

kirjoittavat! tutkimuksellisesta! kehittämistoiminnasta,! jossa! työn! kehittäminen! voi!

kohdistua! työn! sisältöihin,! toimintatapoihin! tai! yhteisöihin.! Omassa! työssämme!

keskitymme!tukiperheille!tarjottavan!koulutuksen!sisällöllisten!teemojen!kehittämiseen. 

!

Tutkimuksellinen!kehittämistoiminta!edellyttää!todellisuuskäsitysten!määrittelyä!(emt.,!

36).!!Kuka!tai!mikä!on!kehitettävän!toiminnan!keskiössä!ja!onko!kaikilla!toimijoilla!sama!

käsitys!yksintulleiden!tukiperhetoiminnan!tavoitteista?!Tukiperhetoiminnan!keskeisinä!

tavoitteina! voidaan! aineistomme! perusteella! nähdä! olevan! nuorten! osallisuuden!

kokemukset,! lapsen! edun! toteutuminen,! psyykkisen! hyvinvoinnin! lisääminen,!

kotoutuminen!ja!jopa!radikalisoitumisen!ehkäisy.!!Toisaalta!toimintaa!ohjaavat!pitkälti!

järjestöissä! toimivien! vapaaehtoisten! tarpeet,! heidän! onnistumisen! kokemukset,!

motivaatiotekijät!sekä!sitoutuminen!järjestöjen!arvoihin. 

! 

Samankaltaiselle!toiminnalle!ja!kehittämistyölle!voidaan!asettaa!useita!tavoitteita,!jotka!

eivät! ole! toisiaan! poissulkevia! vaan! täydentäviä.! Omassa! kehittämistyössämme!

painotamme! vapaaehtoisina! toimivien! tukiperheiden! koulutuksen! tärkeyttä,! jotta!

lapsen!etu!toteutuu!tukisuhteen!aikana!ja!jotta!myös!vapaaehtoinen!saa!tarvitsemansa!
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tuen! toimintaa! järjestävältä! taholta.! Tavoitteenamme! on! kehittää! tätä! järjestöjen! jo!

olemassa!olevaa!toimintaa!vastaamaan!havaittuja!tarpeita!ja!puutteita. 

!

Yhteiskunnallista! todellisuutta! ja! toimintaympäristöä! tulkitaan! helposti! omasta!

asemasta!käsin!ja!eri!toimijoiden!tietokäsityksiin!ja!tulkinnan!lähtökohtiin!ei!osata!tai!

haluta! mennä! (emt.,! 36–37).! Tämä! tuli! esille! teemahaastatteluissamme,! joissa! eri!

toimijat!tarkastelivat!yksintulleiden!tilannetta!ja!tukihenkilötoimintaa!eri!näkökulmista!ja!

erilaisin! painotuksin.! Haastateltujen! joukossa! oli! nähtävissä! erilaisia! orientaatioitaf!

lastensuojelun,! vapaaehtoisten! hyvinvoinnin,! kansalaisjärjestöjen,! yleisen!

turvallisuuden! ja! kotouttamispuolen,! edustajan! ja! tietenkin! nuoren! ja! lapsen! edun!

näkökulma.! 

! 

Miten! näiden! eri! intressiryhmien! ja! kehitystyön! osapuolina! olevien! äänet! saadaan!

kuuluville?!Osallistavan!kehittämistoiminnan!yksi!pyrkimys!on!laajentaa!vuoropuhelua!

dialogisuuteen,! jossa! kaikilla! toimijoilla! on! oikeus! tiedonmäärittelyyn! ja! jossa!

vuorovaikutus!on!mahdollisimman!riisuttu!hierarkioista.!Tällainen!dialogisuuden!taso!

edellyttää! vilpittömyyttä! ja! kriittistä! itsereflektiota,! halua! pyrkiä! parempaan!

ymmärrykseen! paitsi! omista! myös! toisten! toimijoiden! käsityksistä.! Omassa!

työssämme! lapsi1! ja! ihmisoikeusnäkökulma! oli! kaikkien! toimijoiden! jakama,! mutta!

painotuseroja!ja!tulkintoja!oli!nähtävissä!useita.!Vaikkakin!tutkimuksemme!eteni!pitkälti!

haastattelujen! kautta,! olimme! myös! viestinviejiä! ja! ”neuvottelijoita”! eri! toimijoiden!

välillä.! Dialogisuuden! yksi! periaate! on! paitsi! arvioida! omaa! toimintaa! myös! kuulla!

toista.!Jos!kiinnitetään!huomio!vain!toisten!olettamuksiin,!uskomuksiin!ja!toimintaan,!

dialogisuus!ei!toteudu.!Dialogisuuden!ei!myöskään!tulisi!jäädä!vain!keskusteluksi!vaan!

ulottua!myös!käytäntöön.!(Emt.,!83–85.) 

! 

Dialoginen! lähestymistapa! korostaa! kysymisen,! aktiivisen! kuuntelemisen! ja!

oppimishalun! merkitystä! prosessissa,! jonka! kaikissa! vaiheissa! myös! reflektio! on!

mukana!ja!toimintaa!kehitetään!paitsi!käytännön!kokemuksen!myös!analyysin!kautta!

(emt.,!93,!166).!Dialogissa!kaikki!toimijat!ovat!aktiivisessa!roolissa,!kenelläkään!ei!ole!

valmiita! vastauksia! eikä! sitä! ainoaa! omistajuutta! aiheeseen! ja! kehittämistyöhön.!

Osallistuvassa! kehittämistyössä! on! oleellista! hahmottaa! ja! kuulla! eri! toimijoiden!

intressit!ja!hakea!tarkoituksellisesti!moniäänistä!lopputulemaa.!Opinnäytetyössämme!

olemme!yhdistäneet!eri!toimijoiden!tulokulmia!aiheeseen!ja!pyrimme!tarkastelemaan!
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yksintulleiden! turvapaikanhakijoiden! tukiperhetoimintaa! sekä! sen! mahdollisen!

yhteiskunnallisen!vaikuttavuuden,!että!yksilöllisen!hyvinvoinnin!näkökulmasta. 

!

Tutkimuksellinen! kehittämistoiminta! on! aina! tavoitteellista! ja! se! keskittyy!

nimenomaisesti! jo! olemassa! olevat! tuotteen,! palvelun! tai! työn! kehittämiseen! eikä!

niinkään!uuden!tiedon!tuottamiseen!(emt.,!20).!Helsingin!Diakonissalaitos!on!keväästä!

2016! vuoden! 2017! loppuun! mennessä! kouluttanut! kaiken! kaikkiaan! 86! perhettä!

tukiperheeksi! yksintulleille! nuorille! ja! syksyllä! 2017! näistä! 60! toimi! aktiivisena!

tukiperheenä.! Pelastakaa! Lapset! ry:n! tukihenkilö1! ja! tukiperhe! toiminta! aloitettiin!

vastaanottokeskuksissa!jo!vuonna!2015,!mutta!varsinaiset!koulutukset!aloitettiin!vasta!

vuoden! 2016! puolella.! Suomen! Punaisella! Ristillä! tukikummitoiminta! alkoi!

helmikuussa!2017!ja!toiminta!on!kokeilukierroksella.!Asuinyksiköillä!ympäri!Suomen!

on!ollut!myös! täysin!vapaata! tukihenkilö! ja! 1perhetoimintaa,! jota!mikään! taho!ei!ole!

varsinaisesti!kontrolloinut!tai!kouluttanut.!Työmme!tilaajalla!Yhteiset!Lapsemme!ry:llä!

tukiperheiden! koulutus! aloitettiin! keväällä! 2018.! Kaikkia! tukiperhetoimintaa!

koordinoivia!järjestöjä!yhdistää!se,!että!tarve!toiminnalle!on!ollut!suurta!ja!kehittämistyö!

tapahtuu!osin!toiminnan!ollessa!jo!käynnissä.!!

 

Opinnäytetyössämme! kokoamme! yhteen! tämän! hetkistä! tukiperheiden! koskevia!

teemoja,!hyviä! käytäntöjä! ja!haasteellisia! tilanteita! ja! kehitämme!näiden!pohjalta! jo!

olemassa! olevaa! tukiperhetoimintaa.! ! Tavoitteenamme! on! ennen! kaikkea! ollut!

tukiperheiden! koulutuksen! kehittäminen! järjestöjen! tarpeisiin,! jotta! sekä! nuoret! että!

vapaaehtoiset! saavat! mahdollisimman! hyvin! suunniteltua,! perusteltua! ja! ohjattua!

toimintaa!jatkossa.!Tukiperhetoiminnan!voidaan!nähdä!onnistuvan,!jos 

!

1.! Nuori! itse! kokee! hyötyvänsä! toiminnasta! ja! se! näkyy! hänen! mielen!!!

hyvinvointinsa!lisääntymisenä!ja!osallisuuden!ja!onnistumisen!kokemuksina 

2.! Tukiperhe! kokee! toimintansa! merkitykselliseksi! ja! toisaalta! saa!

tarvitsemaansa!tukea!järjestöltä 

3.!!Tukiperheet!sitoutuvat!toimintaa!organisoivan!järjestön!arvoihin!! 

4.! Yhteiskunnalliselta! kannalta! onnistunut! tukiperhetoiminta! näkyy! kenties!

yksintulleiden! onnistuneissa! koulutus1! ja! kotoutumispoluissa,! korkeassa!
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työllisyysasteessa!sekä!yhteiskunnallisen!vakauden!ja!luottamuksen!ilmapiirin!

säilymisessä!kaksisuuntaisen!kotoutumisen!hengessä 

!

Millaista! osaamista! järjestöt! sitten! tarvitsevat! tulevaisuudessa! kouluttaessaan!

tukiperheitä!yksintulleille!turvapaikanhakijoille,!jotta!toiminnalle!yllä!annetut!tavoitteet!

ja!onnistuneen!toiminnan!merkit!voidaan!saavuttaa?!Koska!tukiperheitä!kouluttavien!

tahojen! kirjo! on! suuri! ja! se! on! myös! kasvamassa,! pyrimme! opinnäytetyössämme!

tarjoamaan! erilaisille! yhteisöille! käyttökelpoisia! työkaluja,! joiden! avulla! nuorten! ja!

vapaaehtoisten! tukiperheiden! toimiva! kohtaaminen! olisi! mahdollista.! ! Järjestöjen!

vastuulle!jää!tämän!toiminnan!kehittäminen!yhteisöjen!sisällä!ja!sen!pohtiminen,!mikä!

juuri!heidän!ydinosaaminen!yksintulleiden!tukiperheiden!toiminnassa!on!ja!mitä!osa1

aluetta! pitää! vielä! kehittää.! Toisilla! voi! olla! vahvaa! osaamista! vapaaehtoisten!

rekrytoinnista,! johtamisesta! ja! motivoinnista! ja! toisilla! taas! on! osaamista!

lastensuojelua!tai!monikulttuurista!työtä!koskevista!sisällöllisistä!kysymyksistä. 

! 

Kehittämistoimintaa!voidaan!Toikon! ja!Rantasen! (2009)!mukaan! jäsentää!viiden!eri!

vaiheen!kautta:!

 

1.!perustelu 

2.!organisointi 

3.!toteutus 

4.!arviointi 

5.!tulosten!levittäminen 

! 

Kehittämistyön! vaiheet! kulkevat! usein! rinnakkain! eikä! eri! osa1alueita! (suunnittelu,!

toiminta,! organisointi,! arviointi! ja! levittäminen)! voida! aina! erottaa! toisistaan.!

Kehittämistyö! voi! kulkea! kohti! moninaisia! tavoitteita! ja! toisaalta! tavoitteet! ja!

kehittämisen! kohde! saattavat! myös! muuttua! prosessin! aikana,! kuten! omassa!

työssämme!kävi!(emt.,!83).!Toimintaympäristössä!tapahtuneet!muutokset!sekä!tulevan!

ennakointi! antavat! työmme! tarpeellisuudelle! hyvät! perustelut.! Perusteluna! oman!

kehittämistyömme! tarpeellisuudelle! ovat! paitsi! globaalin! pakolaiskriisin! jatkuminen!

myös!yksintulleiden!turvapaikanhakijanuorten!huomattava!määrän!kasvu!Suomessa!

ja! heidän! poikkeuksellisen! elämänpolkunsa! haasteellisuus,! jonka! auttamiseksi!

Yhteiset!lapsemme!ry!toivoi!tukea.! 



!
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!

Se,! miten! vastaanottava! maa! huolehtii! näiden! yksintulleiden! nuorten! tarpeista,! on!

huomionarvoista!sekä!yhteiskunnallisen!vakauden!että!nuorten!yksilöllisen!kehityksen!

ja!hyvinvoinnin!kannalta.!Tukiperhetyötä!on!esitetty!useassa!yksintulleita!koskevassa!

selvityksissä! hyväksi! ja! varteenotettavaksi! tukimuodoksi! näille! nuorille,! mutta!

tukiperhetoimintaa! ei! olla! systemaattisesti! kehitetty,! tutkittu! tai! juurrutettu! osaksi!

heidän!polkuaan!Suomessa.!Kehittämistyölle!oli!siis!selkeä!tarve!ja!tilaus.! 

!

Huomionarvoista!oli!päättää,!menemmekö!kehittämistyössä!visio!vai!ongelma!edellä.!

Pelkän! vision! pohjalle! rakentelu! voi! johtaa! haihatteluun,! ja! toisaalta! ongelma1! ja!

riskikeskeinen!ajattelu!saattavat!johtaa!umpikujaan!ja!yhä!monitasoisempiin!ongelmiin.!

Tutkimuksen!alkuvaiheissa!suunnittelimme!erilaisia!skenaarioita!nuorten!mahdollisista!

poluista!Suomessa,!pohdimme!toivottavia!ja!ei1suotuisia!tulevaisuuden!näkyjä!ja!mitkä!

näiden! skenaarioiden! toteutumisen! mahdollistajat! ja! esteet! olisivat.! Toikko! ja!

Rantanen! (2009)! peräävät! dynaamista! kehittämistä,! joka! sisältää! nämä!molemmat!

puolet.!Tässä!vaiheessa!kehittämistyön!olennaisen!tavoitteen!ja!tutkimuskysymysten!

rajaaminen! tuli! tärkeäksi! ja! päädyimme! selvittämään! asiantuntijoiden! näkemyksiä!

yksintulleiden! tukiperhetoiminnan! tarpeellisuudesta,! haasteista! ja! kehittämisen!

kohteista!ja!hahmottelimme!opinnäytetyölle!linjaa,!joka!hyödyttäisi!Yhteiset!Lapsemme!

ry:n!Yhdessä!Matkalla!1hanketta.!!

!

Kehittämistyön! todelliset! merkitykset! todentuvat! vasta! käytännön! työssä,! kun! työn!

tuloksia! juurrutetaan! osaksi! toimintaympäristöä! eli! tässä! tapauksessa! järjestöihin.!

Usein! hankkeet! alkavat! ja! loppuvat! ja! niihin! liittyy! pikemmin! jatkuva! innovointi! jo!

olemassa! olevan! toiminnan! kehittämisen! sijaan! ja! harvoin! tulokset! juurtuvat!

organisaatioihin,! saati! sitten! koko! toimialalle! ja! kehittämistyö! jää! pahimmassa!

tapauksessa!yksittäisen!työntekijän!hiljaiseksi!tiedoksi.!!Yksi!haastateltavamme!olikin!

huolissaan! tästä! jatkuvasta! innovoinnista! ja! hankerahoituksiin! perustuvasta!

tukiperhetoiminnasta.!Anttilan!(2007,!12–13)!mukaan!kehittämistoiminnan!tuleekin!olla!

käytännönläheistä,!toistettavaa!ja!arvioitavaa,!jotta!työn!tulokset!eivät!katoa!yksittäisen!

hankkeen!mukana.! 

!

Työmme! on! jo! puolivalmiina! osoittanut! tarpeellisuutensa! järjestökentällä.!

Opinnäytetyömme! eteni! Vihdin! ryhmäkodin! työpajoista! asiantuntijahaastatteluihin,!



!
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joiden!kautta!pääsimme!arvioimaan!tämän!hetkistä!tukiperhekoulutusta!ja!sen!kriittisiä!

kohteita!ja!hyviä!käytäntöjä.!Aineistoanalyysin!myötä!kehitimme!omat!ehdotuksemme!

tukiperheiden!koulutuksen!sisällöiksi!ja!hyviksi!käytännöiksi!ja!tulosten!levittäminen!on!

jo! osin! onnistunut.!Olimme! esittelemässä! puolivalmista! opinnäytetyötämme!Työ1! ja!

elinkeinoministeriössä! tukihenkilötoimintaa! aloittaville! järjestöille! ja! toimijoille!

tammikuussa! 2018! ja! ainakin! näin! paperilla! tehty! kehittämistyö! sai! jalansijaa!

konkreettisessa! toiminnassa! ja! sen! suunnittelussa! ja! työn! juurruttaminen! osaksi!

toimintaympäristöä! pääsi! alulle.! Jatkossa! toivomme! järjestöiltä! kriittistä! ja! avointa!

tukiperhetoiminnan!pitkäaikaista!tarkastelua!sekä!vaikuttavuuden!jatkuvaa!arviointia.! 

!

Vaarana! projektiluonteisissa! kehityshankkeissa! ovat! toisaalta! liian! optimististen!

”menestystarinoiden”! kertominen! tai! pitäytyminen! vaikka! työn! tilaajan! tai!

toimeksiantajan!kannalta!positiivissa!tarinoissa.!Tässä!kohtaa!olemme!pohtineet!omaa!

tutkijan!ja!opiskelijan!rooliamme!sekä!tutkimuseettisiä!periaatteita.!Olemme!taiteilleet!

anonymiteetin,!avoimuuden!periaatteen!ja!rajaamisen!kanssa!sekä!sen!suhteen,!mitä!

kirjoitamme! ja! mitä! jätämme! kirjoittamatta.! Kuten! Toikko! ja! Rantanen! (2009)!

kirjoittavat,!kehittäjän!positioon! liittyy!sekä!odotuksia!että!sitoumuksia.!Sitouduimme!

työssämme!lapsen!edun!periaatteeseen!ja!päädyimme!ratkaisuihin,!jotka!edesauttavat!

ennen!kaikkea!lapsen!edun!toteutumista!tukiperhetoiminnassa. 

!
!!

3!YHTEISET!LAPSEMME!RY!JA!YHDESSÄ!MATKALLA!1HANKE!

 

 

Yhteistyömme!Yhteiset!Lapsemme!ry:n!kanssa!alkoi!helmikuussa!2016!Humanistisen!

Ammattikorkeakoulun!eDelfoi1! työpajasta.!Toiminnanjohtaja!Tuula!Kumpumäki!antoi!

Humakille! toimeksiannon! 12.2.2016! eDelfoi1pajaan,! joka! toteutettiin! osana!

yhteisöpedagogi! opiskelijoiden! (YAMK)! Työelämän! kehittämisen1! jaksoa.!

Tulevaisuustyöpajassa! pohdimme! kysymystä! ”Kuka! tai! mikä! korvaa! perheen!

alaikäiselle! yksintulleelle! turvapaikanhakijalle?”.! Toimeksiantajan! näkökulmasta!

keskeistä! oli! huomioida! tämän! ryhmän! erityisyys,! jonka! aiheuttaa! yksin! tehty!

pakomatka,!ero!läheisistä,!yksin!tuleminen!Suomeen!sekä!myös!tänne!jääminen!yksin!

ilman! perhettä.! Yhteiset! Lapsemme! ry! toivoi! saavansa! eDelfoin! tuloksista! uusia!

näkökulmia!mahdolliseen!kehittämishankkeeseen,!palveluverkoston!kehittämiseen!ja!
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erityisosaamisen!vahvistamiseen.!eDelfoin!jälkeen!Tuula!Kumpumäki!ehdotti!aiheen!

jatkotyöstöä!ja!opinnäytetyön!tilaamista!järjestön!kehittämistarpeeseen.! 

!

Yhteiset! Lapsemme! ry! on! Helsingissä! vuonna! 1988! perustettu,! poliittisesti,!

uskonnollisesti! ja! ideologisesti! sitoutumaton! valtakunnallinen! lastensuojelujärjestö.!

Yhteiset! lapsemme! ry! toimii! maahanmuuttajalasten,! kansainvälisesti! adoptoitujen!

lasten,! etnisiin! vähemmistöihin! kuuluvien! lasten! ja! monikulttuuristen! lasten!

hyvinvoinnin! ja! oikeuksien! puolesta.! Toiminnan! lähtökohtana! ovat! YK:n! Lapsen!

oikeuksien! sopimuksessa!määritellyt! periaatteet.! Järjestön! tavoitteena! on! vaikuttaa!

monikulttuuristen! lasten! hyvinvoinnin! edistämiseen! suomalaisessa! yhteiskunnassa.!

Vuosille! 201712020!asetettu! strateginen! tavoite!on! se,! että!monikulttuuristen! lasten!

hyvän!elämän!edellytykset!toteutuvat!Suomessa.!Kansainvälisesti!Yhteiset!Lapsemme!

ry! tukee!haavoittuvassa!asemassa!olevien! lasten!oikeuksien!toteutumista!tekemällä!

kummi1!ja!kehitysyhteistyötä.!(Yhteiset!Lapsemme!ry!2017.)! 

!

Yhteiset!Lapsemme!ry!on!jo!pitkään!tehnyt!merkittävää!kehittämistyötä!yksintulleiden!

turvapaikanhakijalasten!edun!toteutumiseksi.!!Vuonna!200812011!Yhteiset!Lapsemme!

ry! toteutti! yhdessä! EHJÄ! ry:n! kanssa! Yksintulleet1projektin,! jonka! tavoitteena! oli!

kehittää! lapsen! edun! huomioon! ottamista! ja! psykososiaalista! asiantuntemusta!

turvapaikkaprosessissa! sekä! viranomaisten! ja! yhteistyötahojen! työskentelyssä!

(Männistö!2011,!5).!Tästä!projektista!syntyi!julkaisu!Lapsen!etu!ensin,!joka!on!vahvasti!

ohjannut!lähestymistapaamme!yksintulleiden!tukiperheiden!koulutuksen!sisällöistä!ja!

tukiperheiden! tuen! tarpeista,! jotta! lapsen! etu! toiminnassa! voi! toteutua.!

Opinnäytetyömme! nivoutuu! osaksi! järjestön! Yhdessä! matkalla! 1hanketta,! jossa!

kehitetään! yksintulleiden! tukiperheinä! ja! 1henkilöinä! toimiville! uutta!

koulutuskokonaisuutta. 

!

!

3.1!Yksintulleiden!majoitus!lastensuojelun!näkökulmasta!

!

 Semmoista! viestiä! tuli! perheryhmäkotien! puolelta,! että! olisi! tarvetta!
tiiviimpään! yhteistyöhön! lastensuojelun! kanssa,!mutta! sitä! ei! tule.! Eikä!
johda!mihinkään!toimenpiteisiin.!(EA3)!
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!

Yhteiset!Lapsemme!ry!ylläpiti!141paikkaista!ryhmäkotia!Vihdissä!vuoden!2016!alusta!

toukokuuhun! 2017! saakka.! Järjestö! oli! yksi! niistä! lukuisista! kolmannen! sektorin!

toimijoista,! jotka!tarttuivat!akuuttiin! tilanteeseen,!kun!vuonna!2015!Suomeen!saapui!

aiempaa!huomattavaa!paljon!suurempi!määrä!turvapaikanhakijoita!ja!joiden!joukossa!

3024! ilman! huoltajaa! saapunutta! lasta! ja! nuorta,! jotka! tuli! sijoittaa! muualle! kuin!

aikuisten!vastaanottokeskuksiin.!Maahanmuuttovirasto!linjaa!vastaanottokeskusten!ja!

alaikäisyksiköiden! perustamisesta! ja! lakkauttamisesta! aina! tarpeen! mukaan! ja!

syksyllä! 2015! järjestöjen! ja! vapaaehtoistoimijoiden! merkitys! akuutin! kriisin!

ratkaisemisessa!oli!merkittävä.!Aiempina!vuosina!ilman!huoltajaa!tulleiden!määrä!on!

vaihdellut!1001700!tulijan!välillä.!(Brewis!&!Tiainen!2015,!47f!Työ1!ja!elinkeinoministeriö!

29/2014,!9.)!

! 

Alle! 151vuotiaat! lapset! majoitetaan! Suomessa! ryhmäkoteihin,! jotka! vastaavat!

toiminnaltaan!lastensuojelulaitoksia,!vaikkakaan!lastensuojelu!asiakkuutta!nuorille!ei!

haeta!automaattisesti.!Myös!yksityismajoitus!on!mahdollista.!Ryhmäkodit!luokitellaan!

toiminnaltaan! lastensuojelulaitoksia! vastaaviksi! yksiköiksi! ja! aika,! jolloin! lapsi! on!

turvapaikkaprosessissa! ja! odottaa! päätöstä! turvapaikasta,! on! erityisen!

mielenkiintoinen! lastensuojelun! näkökulmasta.! Ovatko! lapset! silloin! ikään! kuin! ”ei!

kenenkään! maalla”?! He! ovat! palvelujen! saatavilla,! mutta! eivät! kuitenkaan!

suoranaisesti.! Vihdin! ryhmäkodin! työpajoissa! kohtasimme! työntekijöiden!

turhautumista!siitä,!miten!he!voivat!auttaa!lasta!tai!miten!viedä!asioita!eteenpäin,!koska!

lapsi! ei! ikään! kuin! kuulu! vielä! minkään! palvelun! piiriin! ilman! kuntapaikkaa.!

Lastensuojelun! soveltaminen! ryhmä1! ja! perheryhmäkotien! lapsiin! on! aiheuttanut!

epäselvyyttä.!

 

Kun!alaikäinen!turvapaikanhakija!saa!myönteisen!turvapaikkapäätöksen,!hän!muuttaa!

perheryhmäkotiin!ja!hänestä!tulee!kunnan!asukas.!151161vuotiaat!lapset!majoitetaan!

usein! tukiasumisyksikköihin! tai! kansanopistoihin.! Lasten! tulisi!

saada! ryhmäkotivaiheessa! sosiaali1! ja! terveyspalveluina! ammatillista! hoivaa! ja!

huolenpitoa,! ruoan! ja! taloudellista! tukea! sekä! ammatilliset! hoito1! ja!

kasvatussuunnitelmat.! Lisäksi! lapsille! tulisi! järjestää! ikänsä! ja! tasonsa! mukaista!

kouluopetusta! ja!muuta! koulutusta.! Nämä! oikeudet! eivät! ole! kaikilla! paikkakunnilla!
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toteutuneet! ja! kuntien! ja! ryhmäkotien! välille! on! tullut! hankauksia,! kun! kunnat! ovat!

kieltäytyneet! antamasta! tarvittavia! peruspalveluita.! (Työ1ja! elinkeinoministeriö!

29/2014,!10–18.)!Yhteiset!Lapsemme!ry:n!seminaarissa!lokakuussa!2016!kuulimme!

muun! muassa! huolestuneen! kouluterveydenhoitajan! kommentin! siitä,! kuinka!

kouluterveydenhuolto!ei!ota!vastaan!turvapaikkaprosessissa!olevaa!lasta.!!

 

Yksintulleiden! alaikäisten! vastaanoton! järjestäminen! ja! sen! ohjaus! kuuluvat!

Maahanmuuttoviraston!ja!sisäministeriön!tehtäviin!turvapaikkaprosessin!ajan!ja!ELY1

keskusten! ja! työ1! ja! elinkeinoministeriön! tehtäviin! oleskeluluvan! saamisen! jälkeen.!

Ryhmäkotien!ja!perheryhmäkotien!yhteistyö!kunnan!lastensuojelun!kanssa!ei!ole!aina!

toiminut! sujuvasti! johtuen! muun! muassa! siitä,! että! lakien! väliset! suhteet! ja! eri!

viranomaisten! tehtävät! vaativat! vielä! selventämistä.! (Emt.,! 11.) Kahteen! osaan!

jakautunut! hallinto! asettaa! haasteita! paitsi! alaikäisyksiköiden! valtakunnalliselle!

koordinoinnille,! myös! yksittäisille! nuorille,! heidän! kanssaan! työtä! tekeville,! että!

vapaaehtoisina!toimiville!tukiperheille!ja!tähän!haasteeseen!törmäsimme!myös!Vihdin!

ryhmäkodissa!ja!asiantuntijahaastatteluissamme.!

Ei! tää! systeemi! toimi! ideaalisesti,! niin! kuin! sen! yksittäisen! henkilön!
näkökulmasta,! että! yhtenä! syynä! on! se,! että! tää! systeemi! on! jakautunut.!
Vastaanotto! ja! kotoutuminen,! kaksi! hallinnonalaa,! on! ryhmäkodit,! sitten!
perheryhmäkodit!!ja!sit!on!tietenkin!siellä!ryhmäkotipuolella!se!vastaanotto,!niin!
siellä!on!omat!hankaluutensa,!jotka!taas!tulee!tästä!turvapaikkaprosessista!ja!
niinku!näitten!oleskelulupien!myöntämisestä,!että!laajemmin!kuin!aiemmin!nää!
ilman!huoltajaa!tulleet!saa!määräaikaisia!lupia!ja! ja! ja!tota…!(tauko)!myöskin!
kielteisiä! päätöksiä…(tauko)! Niin,! että! ei! tää! tietenkään! sen! lapsen! edun!
kannalta!ole!mikään!ideaali!tilanne.!(EA1)!

 

Sirpa! Taskinen! (2011,! 47)! kirjoittaa,! ettei! lainsäädäntö! aseta! esteitä!

turvapaikanhakijalasten! pääsemiselle! lastensuojelupalvelujen! piiriin,! mutta! kuntien!

omat! voimavarat! eivät! riitä! vastaamaan! siihen! tarpeeseen.! Lastensuojelun!

voimavaroista! on! viime! vuosina! käyty! kriittistä! keskustelua,! lähinnä! siitä! kuinka!

tiukassa! tilanteessa! kuntien! sosiaalityöntekijät! ovat.! Aika! ei! riitä! ja! resursseista! on!

pulaa.! Tätä! resurssipulaa! on! kuitenkin! käsitelty! lähinnä! kantasuomalaisten!

lastensuojelun!asiakkaiden!näkökulmasta.!
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Sosiaalihuollon! lakimies! ja! lapsen! oikeuksien! puolestapuhuja! Kati! Saastamoinen!

kirjoittaa! osuvasti! teoksessaan! Lapsen! suojelu! (Saastamoinen! 2016,! 40–41)! siitä,!

miten! lapsen! suojeluun! liittyy! voimakkaasti! aikuisten! vastuuntunto! ja! moraalisuus.!

Jotta! lapsen! suojelu! toteutuu! ja! onnistuu,! lapsen! ympärille! tarvitaan! viranomaisten!

lisäksi!vastuuntuntoisia!ja!valppaita!aikuisia.!Jokapäiväiset!kohtaamiset!lasten!kanssa!

niin!koulussa,!päivähoidossa!kuin!missä!tahansa!muuallakin! luovat!perustan!lapsen!

suojelulle,! josta! jokainen! aikuinen! on! vastuussa! 1! huolimatta! siitä! onko! lapsi! jo!

esimerkiksi! lastensuojelun! palveluiden! piirissä.! Jos! missä! tahansa! arkisessa!

kohtaamisessa!tai! tilanteessa!näkee!lapsen!hädän,!on!siihen!moraalisten!sääntöjen!

mukaisesti!tavalla!tai!toisella!puututtava.!Ensisijainen!keino!on!lastensuojelulain!25!§:n!

2!momentin!mukaisen!lastensuojeluilmoituksen!tekeminen,!johon!kenellä!tahansa!on!

oikeus.!

 

Lastensuojelulain!mukaan! lastensuojeluilmoituksen!voi! tehdä!kuka! tahansa,!kenellä!

herää! huoli! lapsen! hyvinvoinnista.! Ilmoituksen! tekemiseen! on! oikeus! esimerkiksi!

lapsen!läheisellä!tai!vaikka!naapurilla.!Näillä!henkilöillä!ei!kuitenkaan!ole!velvollisuutta!

tehdä! lastensuojeluilmoitusta.! ! Laissa! määritellään! ammatinharjoittajat,! jotka! ovat!

velvoitettuja!tekemään!lastensuojeluilmoituksen.!Ilmoitusvelvollisuus!sivuuttaa!kaiken!

salassapidon!lukuun!ottamatta!rippisalaisuutta.!(Lastensuojelulaki!417/2007).!

 

Parsons!(2010,!42–43)!toteaa,!että!lastensuojelulaki!koskee!kaikkia!Suomessa!olevia!

lapsia,!myös!turvapaikkaa!hakevia!lapsia.!Parsonsin!mukaan!käytäntö!kuntien!välillä!

kuitenkin!vaihtelee.!Tämä!on!tullut!ilmi!myös!meille!opinnäytetyöprosessin!aikana.!Eri!

yhteyksissä! on! ilmennyt,! että! Suomesta! löytyy! paikkakuntia,! jotka! eivät! ota!

turvapaikanhakijalapsia! lastensuojelupalveluiden! piiriin.! Parsonsin! mukaan,! jotkut!

kunnat! eivät! vastaanota! edes! lastensuojeluilmoitusta.! Perusteluina! kunnat! ovat!

käyttäneet! sitä,! että! lapsen! virallinen! asuinkunta! selviää! vasta! oleskeluluvan!

myöntämisen! jälkeen.! Kuntien! eroavaisuuksista! johtuen! myöskään! kaikki!

vastaanottokeskukset!eivät!tee!lastensuojeluilmoituksia.!

 

Laitontahan! on! olla! ottamatta! vastaan! ilmoitusta,! se! on! selvä,! et! se!
ilmoitus! täytyy! käsitellä,! tämmöistäkin! on! nyt! kuulunut,! et! ilmoituksia! ei!
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oteta!vastaan!ja!se!on!kyllä!laitonta.!Se!on!laitonta,!ei!sellasta!voida!sietää.!
Mut! että! mihin! se! sitten! johtaa,! niin! se! on! kyllä! sitten! taas!
perheryhmäkodeista! ainoa! mitä! voidaan,! et! mihin! sitä! lastensuojelua!
tarvitaan?!No! se! on! rajoitustoimenpiteet,! et! sit,! kun! nuori! voi! huonosti,!
käyttäytyy!huonosti,!on!yö1poissaoloja,!on!aggressiivisuutta,!on!kaikkee,!
niin! rajoitustoimenpiteitä! kaivataan.! Ja! sitten! kuvitellaan! et!
lastensuojelussa!saa!rajoittaa,!mut!eihän!se!niin!mee,!se!on!ihan!hirveen!
tarkkaan!säädeltyä,!miten!siellä!voidaan! rajoittaa,!mut!voi!olla!et! se!on!
jossakin!kohtaa!välttämätöntä.!(EA3)!

 

Opinnäytetyömme! edetessä! ja! tutkimusaineistomme! karttuessa,! vahvistui!

ajatuksemme! siitä,! että! kyseessä! on! epäkohta,! johon! tulisi! etsiä! ratkaisuja.!

Uudenmaan! ELY1keskus! teetti! pikakyselyn! kuntiin,! jonka! myötä! selvisi,! että!

Uudenmaan! alueella! tehtiin! vuonna! 2017! yhteensä! 166! lastensuojeluilmoitusta!

alaikäisistä! yksin! tulleista! turvapaikanhakijoista.! “166! kertaa! on! tullut! tilanne,! jossa!

mietitään,!et!nyt!ei!enää!oo!keinoja!et!nyt!tarvitaan!jotain!muuta.”!(EA3) Kaikki!nämä!

lastensuojeluilmoitukset! on! tehty! ammattilaisten! toimesta.!Osa! ilmoituksista! voi! olla!

samasta!henkilöstä!tehtyjä,!mutta!siitä!huolimatta!ilmoitusten!määrä!on!merkittävä.!

 

On! totta,! että! voidaan! ajatella! lastensuojelun! toimenpiteiden! olevan! niin! sanotusti!

turhia!tai!tarpeettomia!siinä!vaiheessa,!kun!nuori!asuu!esimerkiksi!perheryhmäkodissa,!

jossa!on!ammatillinen!henkilökunta.!Nuori!on! jo!“turvassa”! ja!hänestä!huolehditaan,!

mutta! siitä! huolimatta! lastensuojeluilmoitus! on! vakavasti! otettava! toimenpide,! joka!

kertoo! siitä,! että! nuoren! tilanne! vaatii! selvittämistä! ja! vahvoja! tukitoimia,! kenties!

interventioita.! Lastensuojelua! tarvitaan! rajoitustoimenpiteisiin,! joita!ei! voida!muutoin!

tehdä!perheryhmäkodissa.!Rajoitustoimenpiteet,!kuten!liikkumisvapauden!rajoitus!tai!

esineiden! haltuunotto! on! tarkasti! säädeltyjä! toimenpiteitä! ja! niiden! kohdalla!

noudatetaan!lastensuojelulaitoksissakin!äärimmäistä!tarkkuutta.!!

 

Vihdin!ryhmäkodissa!nuorten!kohdalla!oli!tilanteita,!jossa!työntekijät!olisivat!kaivanneet!

nuorten! tukemiseen!myös! lastensuojelun! tai! kunnan! terveyspalvelujen! apua,!mutta!

tilanteet! eivät! vielä! ryhmäkotivaiheessa! edenneet.! Oulun! vastaanottokeskuksen!

alaikäisyksiköiden! psykososiaalisen! tuen! käsikirjan! (Alaikäistyön! kehittämishanke!

201012012,!52)!mukaan!tavallisinta!on,!että!yhteistyö!kaupungin!lastensuojelun!kanssa!

alkaa,! kun! alaikäisyksikön! asiakas! saa! oleskeluluvan! ja! nuori! muuttaa! pois!
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ryhmäkodista.! Tällöin! lapsi! siirtyy! kaupungin! maahanmuuttajapalveluiden! piiriin! ja!

lastensuojeluntarve! kartoitetaan! yhdessä! kaupungin! lastensuojelun! kanssa.!

Tarvittavat!ohjaus1!ja!tukipalvelut!järjestetään!lastensuojelun!kautta!alle!171vuotiaalle!

ja! lastensuojelun! asiakkuuden! myötä! lapsi! on! oikeutettu! saamaan! jälkihuollon!

tukitoimia!täytettyään!181vuotta,!siihen!saakka,!kunnes!täyttää!211vuotta.!!

!

Oman! ammatillisen! viitekehyksemme! tiimoilta! olemme! pohtineet! ilman! huoltajaa!

tulleiden!turvapaikanhakijalapsia!lastensuojelun!näkökulmasta!ja!heidän!tilannettaan!

tarkasteltaessa!on!päivänselvää,!että!nämä!lapset!ja!nuoret!kuuluisivat!lastensuojelun!

asiakkuuden!piiriin.! Tätä! ajatusta! puoltaa! se,! Lastensuojelun! käsikirjassa! todetaan,!

että!alaikäiset!yksintulleet!turvapaikanhakijat!tulisi!huomioida!erityisen!haavoittuvana!

ryhmänä!(Lastensuojelun!käsikirja,!THL).!!

Lastensuojelun!on!tarkoitus!edistää!lapsen!kehitystä!ja!hyvinvointia.!
Lastensuojelun!tulee!tukea!vanhempia,!huoltajia!ja!muita!vastaavia!henkilöitä!
lapsen!kasvatuksessa!ja!huolenpidossa.!Lastensuojelun!tarkoitus!on!ehkäistä!
lapsen!ja!perheen!ongelmia!sekä!puuttua!riittävän!ajoissa!havaittuihin!
ongelmiin.!Lapsen!etu!on!ensisijainen,!lastensuojelun!tarvetta!arvioitaessa!ja!
lastensuojelua!toteutettaessa.!(Lastensuojelulaki!13.4.2007/417,!§4.)! 

 
Hallinnon! kaksijakoisuus! vaikeuttaa! lapsen! edun! toteutumista.! Kun! lapsi! saa!

oleskeluluvan,! hän! saattaa! joutua! muuttamaan! paikkakuntaa! siirtyäkseen!

ryhmäkodista!perheryhmäkotiin,!koska!ryhmäkodit! ja!perheryhmäkodit!sijaitsevat!eri!

puolilla! Suomea.! Tällöin! lapsi! joutuu! aloittamaan! elämänsä! alusta.! Sosiaalinen!

turvaverkko,! opiskelupaikka! ja! harrastukset! jäävät! tutulle! paikkakunnalle! siitä!

huolimatta,! että! moninkertaisten! muuttojen! riskit! mielen! hyvinvoinnille! ja!

kotoutumisprosessille! tiedetään.! (Työ1! ja! elinkeinoministeriö! 29/2014,! 10–11f!

Moghaddam!2011,!106–107.)!!!

 

Asumisjärjestelyt! perustuvat! ennen! kaikkea! vastaanottovaiheen! tarpeisiin,! eivät!

nuoren!pidemmän!kotoutumiskaaren!tai!lapsen!edun!optimaaliseen!toteutumiseen!ja!

useat!siirtymät!aiheuttavat!paitsi!nuorille!myös!työntekijöille!turhaa!kuormitusta. 

Jos! se! lapsi! tai! nuori! on! ihan! oikeasti! keskiössä,! niin! että! mikä! olisi! hänen!
kannaltaan! hyvin,! niin! ihan! perusasiat,! että! asuminen,! se! on! ihan! hirveen!



!

!

33!

tärkeetä,! että! järjestelmä! pystyisi! tuottamaan! sellaisen!mallin,! että! nuorta! ei!
siirrellä!ja!pompotella!paikasta!toiseen.!(EA3)!

 

Suomeen!ilman!huoltajaa!tulleet!lapset!tulisi!nähdä!ennen!kaikkea!lastensuojelun,!ei!

maahanmuuton!kontekstissa! ja!näiden! lasten! ja!nuorten!tulisi!kuulua! lastensuojelun!

palvelujen! piiriin.! Tällä! hetkellä! kuntien! resurssit! ja! kenties! osaaminen! koskien!

yksintulleita!lapsia!ja!nuoria!ovat!riittämättömät.!Kuntien!rinnalle!tarvitaan!kolmannen!

sektorin! apua,! kunhan! yksintulleille! tarjotut! ja! tarpeelliset! tukimuodot! eivät! luisu!

pelkästään!järjestöjen!ja!vapaaehtoisten!tehtäväksi.!

!

!

3.2!Vihdin!ryhmäkodin!työpajat!ja!Yhdessä!matkalla!1hanke 

!!

Aloitimme! opinnäytetyön! aineistonkeruun! Vihdin! ryhmäkodissa! kesällä! 2016.!

Tutkimuseettisten! periaatteiden! mukaan! Yhteiset! Lapsemme! ry:n! toiminnanjohtaja!

Tuula!Kumpumäki!kirjoitti!meille!tutkimusluvan,!jonka!myötä!saimme!haastatella!Vihdin!

ryhmäkodin!henkilökuntaa!sekä!toteuttaa!heidän!kanssaan!koulutuksellisia!työpajoja.!

Toteutimme!syksyllä!2016!kolme!työpajaa!ryhmäkodin!työntekijöille,!joissa!pohdimme!

toiminnallisin! menetelmin! työntekijöiden! vahvuuksia! ja! voimavaroja! suhteessa!

henkisesti!kuormittavaan!työhön.!

 

Havainnoimme!reilun!puolen!vuoden!aikasyklillä!työntekijöiden!vointia!ja!vireyttä!sekä!

keräsimme! heiltä! työtehtäviin! liittyviä! ydinkokemuksia! ja! niihin! liittyviä! tuntemuksia.!

Vihdin! ryhmäkodin! työpajoissa! nousi! vahvasti! esiin! työntekijöiden! huoli! alaikäisen!

yksintulleen! lapsen! tilanteesta! ja! voimattomuus! suhteessa! siihen,! mitä! he!

ammattilaisina!pystyvät!tekemään!lapsen!elämäntilanteen!hyväksi.!

!

Teetimme! työntekijöillä! kyselylomakkeen! (liite! 1.),! jossa! haimme! vastauksia! siihen,!

millaista! perehdytystä! ryhmäkodin! työntekijät! ovat! saaneet! työhönsä! tai! millaista!

perehdytystä! ja! koulutusta! he! kokevat! tarvitsevansa! sekä! siihen,!millaista! tietoa! ja!

taitoa!alaikäisten!yksintulleiden! ryhmäkodissa! työskentely!edellyttää.!Työpajoissa! ja!

kyselylomakkeen!vastauksista!kävi!ilmi,!ettei!uusimpia!työntekijöitä!oltu!perehdytetty!
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lainkaan!työtehtäviin!tai!toimintaympäristöön!eikä!työnkuva!tai!nuorten!oikeudellinen!

asema!ollut!työntekijöille!selvä.!Tämä!on!ollut!mitä!ilmeisemmin!tyypillistä!myös!muissa!

asuinyksiköissä,! jotka! avattiin! vuosina! 201512016.! Koska! rekrytoinnit! tuli! hoitaa!

nopealla! aikataululla,! työntekijöiden! koulutustausta,! osaaminen! ja! työhistoria! olivat!

yksiköissä!ympäri!Suomen!hyvin!vaihtelevia.!!

!

Toinen!työpajamme!Vihdissä!käsitteli!työn!imua!ja!työntekijöiden!kokemia!voimavaroja!

itsessään! ja! työyhteisössään.! Nissinen! (2012,! 28–32f! 138–140)! kirjoittaa!

myötätuntotyydytyksestä! ja! myötätuntouupumuksesta! auttamistyössä.!

Myötätuntotyydytystä!työntekijä!kokee!silloin,!kun!hänellä!on!tunne!siitä,!että!voi!omalla!

työpanoksellaan!vaikuttaa!asiakkaan!selviytymiseen!ja!näin!ollen!saada!kokemus!siitä,!

että!hänen!antamansa!tuki!on!riittävää.!Työntekijä!on!positiivisessa!työn!imussa,!jolloin!

työn! kuormittavuus! ja! palkitsevuus! ovat! tasapainossa.! Aihe! herätti! keskustelua,! se!

tuntui! saavan! hyvää! vastakaikua! ja! työntekijät! osallistuivat! aktiivisesti! harjoituksiin!

sekä!olivat!motivoituneita!jatkamaan!työskentelyä!kanssamme.!!

!

Kuva!3.!Vihdin!ryhmäkodin!työntekijöiden!tuntemuksia!kesäkuussa!!

2016!omasta!työstään.!

!

!
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Kesäkuun! työpajassa! päällimmäiseksi! nousivat! ilo,! toiveikkuus! ja! tulevaisuuteen!

suuntautuminen,! joulukuussa!havaitsimme!väsymystä,! ärtymystä! ja! jopa!epätoivoa.!

Toivon!ja!voimattomuuden!kokeminen!näkyivät!erilaisessa!valossa!työpajojen!välillä.!

Erityisesti! nuorten! psyykkisessä! voinnissa! tapahtuneet! muutokset! pitkän!

turvapaikkaprosessin! aikana,! sekä! nuorten! saamat! kielteiset! päätökset! kuohuttivat!

työntekijöiden! tunteita,! sillä! niihin! ei! oltu! varauduttu.! Vuoteen! 2016! alkuun! saakka!

alaikäiset! turvapaikanhakijat! olivat! saaneet! lähes! poikkeuksetta! myönteisen!

turvapaikkapäätöksen!tai!oleskeluluvan,!mutta!nyt!tämä!käytäntö!oli!muuttunut.!

!

Kuva!4.!Joulukuussa!2016!työntekijöiden!tunnelmat!olivat!hämmentyneet.!

 

Kesäkuun! toiveikkuudesta! oltiin! usean! työntekijän! mukaan! siirrytty! joulukuussa!

kaaokseen! ja! uupumukseen.! Nissisen! (2012)! mukaan! myötätuntouupumus! syntyy!

vähitellen! ja! usein! huomaamatta! pitkittyneen! myötätuntostressin! jäljiltä.!

Myötätuntostressi!taas!on!seurausta!raskaiden!tilanteiden!toistuvasta!todistamisesta!

ja! jakamisesta.! Asiakkaiden! murheet! ovat! siirtyneet! työntekijän! mieleen.!

Työuupumusta! aiheutti! paitsi! huoli! nuorista,! myös! hallinnonalojen!

keskustelemattomuus! ja! ristiriidat! edustajien,! kunnan! ja! Maahanmuuttoviraston!

kanssa!sekä!epätietoisuus!koko!toiminnan!jatkuvuudesta.!

!
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Ryhmäkodin!vielä! toimiessa,!sen!arjessa!nousi!esiin! tarve!nuorten!kanssa!toimiville!

tukiperheille.! Yhteiset! Lapsemme! ry! yhdessä! Vihdin! työntekijöiden! kanssa! etsi!

tukiperhetoiminnasta! kiinnostuneita! perheitä! ryhmäkodin! lähialueelta! ja! järjesti!

koulutuksen!halukkaille!perheille.!Tukiperheiden!merkitys!nähtiin! jo! lyhyessä!ajassa!

merkittäväksi.!Tukiperhe!toi!nuoren!elämään!normaalia!perhearkea,!nuori!oli!osa!jotain!

muutakin!kuin!turvapaikanhakuprosessia!ja!laitosympäristöä.!Tukiperheessä!nuori!oli!

yksilö,! eikä! alaikäisyksikön! jäsen.! Toiminnasta! saatiin! myönteistä! palautetta! niin!

nuorilta! kuin! tukiperheiltäkin.! Tukiperhetoiminta! nähtiin! tärkeänä! resurssina! nuorten!

elämässä.! Tarve! tukiperhetoiminnalle! nousi! yksintulleiden! turvapaikanhakijoiden!

hyvinvoinnin!turvaamisen!tarpeesta.!Ryhmäkodin!ohjaajat!kokivat,!että!näiden!nuorten!

hyvinvointia! tulisi! lisätä! tukihenkilöiden! ja!arkea!normalisoivien! toimintojen!avulla! ja!

tukea! siten! myös! kotoutumista.! Nähtiin,! että! nuorilla! oli! tarve! kokea! normaalia!

perhearkea,!sitä!miten!suomalaiset!perheet!ja!nuoret!viettävät!aikaansa.!Tukiperheen!

tärkeimmäksi!tehtäväksi!nousi!nuoren!psykososiaalinen!tuki!arjessa!1!kotoutuminen,!

suomen!kielen!ja!kulttuurin!oppiminen!tulisi!siinä!ohessa. 

!

Vihdin! ryhmäkoti! lakkautettiin! toukokuussa! 2017! Maahanmuuttoviraston! toimesta.!

Ryhmäkoteja! ympäri! Suomen! ajettiin! alas! kevään! 2017! aikana,! koska!

turvapaikanhakijamäärät! laskivat! oleellisesti! vuoden! 2015! tasosta.!

Maahanmuuttovirasto! perusteli! lakkautuksia! sillä,! että! alkuvuodesta! 2016!

turvapaikanhakijoita!saapui!maltillisesti!ja!samaan!aikaan!paikkoja!vapautui!yksiköistä!

sekä!kielteisten!että!myönteisten!päätösten!myötä.!Alaikäisyksiköistä!nuoret!muuttivat!

siis! yksiköihin,! joissa! oli! vapautunut! paikkoja.! Nuorille! tämä! tarkoittaa! useimmiten!

paikkakunnan! vaihtoa! ja! eroa! jo! tutuksi! ja! merkityksellisiksi! tulleista! ammatillisista!

ihmisistä,! ystävistä! ja! myös! tärkeiksi! tulleista! tukiperheistä.! Jo! vuonna! 2009!

Lastensuojelun!keskusliiton!Taina!Martiskainen!(2009)!arvosteli!tällaisen!toimintatavan!

sopivan! huonosti! lasten! vastaanottoon.! Yksiköitä! lakkauttaessa! ja! suljettaessa!

suhdanteiden! mukaan,! kadotetaan! myös! arvokasta! osaamista! ja! toiminnassa!

kehitettyjä!hyviä!menettelytapoja. 

  

Vaikkakin! Vihdin! ryhmäkodin! toiminta! loppui,! syntyi! järjestössä! ajatus! uudesta!

hankkeestaf! Yhdessä! matkalla! –! tukiperheestä! voimaa! yksintulleen! nuoren!

kotoutumiseen.! Hankepäällikkö! Piia! Saurasen! (Sauranen! 2017)! mukaan! Yhdessä!

matkalla! 1! hankkeen! tavoitteena! on! luoda! malli! alaikäisten! turvapaikanhakijoiden!
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tukemiseen!tukiperhetoiminnan!keinoin.!Tarkoituksena!on!tuottaa!koulutusmateriaali!

ja!toimintamalli,!joka!on!siirrettävissä!mihin!tahansa!yksintulleiden!asumisyksikköön!ja!

tuottaa! tasalaatuinen! koulutusmalli,! jonka! hyödyntäminen! jatkossa! on! mahdollista!

missä!tahansa!organisaatiossa. 

!

Toiminnan! kohderyhmänä! ovat! Uudellamaalla! asuvat! yksintulleet! alaikäiset!

turvapaikanhakijalapset!ja!1nuoret!sekä!jo!oleskeluluvan!saaneet!nuoret.!Heidän!lisäksi!

kohderyhmään!kuuluu!myös!kielteisen!päätöksen!saaneet!nuoret.!Heidän!kohdallaan!

on! edessä! usein! pitkäkestoinen! valitusprosessi,! joka! aiheuttaa! paljon! huolta! ja!

psykososiaalista! kuormitusta! nuorelle.! Erityistä! huomiota! kiinnitetään! myös! nuoren!

elämän! nivelvaiheisiin,! kuten! oppivelvollisuuden! päättymiseen! ja! itsenäiseen!

asumiseen! ja! niiden! tukemiseen! tukiperheiden! ja! tukihenkilöiden! avulla.! Hankkeen!

tavoite! ei! ulotu! pelkästään! kouluttamiseen! vaan! myös! tukiperheiden! tukemiseen!

heidän!vaativassa!vapaaehtoistyössään!läpi!koko!tukitoiminnan.!Hankkeen!edetessä!

tarkoituksena!on!toteuttaa!työnohjauksellista!ryhmätoimintaa,!virkistystoimintaa!sekä!

puhelinneuvontaa!vapaaehtoistyön!tueksi. 

!

Työskentelymme!ryhmäkodin!työntekijöiden!kanssa!antoi!meille!arvokasta!tietoa!siitä,!

millainen!yksintulleen! turvapaikanhakijan!polku!Suomessa!useimmiten!on! ja! kuinka!

kuormittavaa! työ! voi! olla! nuorta! lähellä! oleville! aikuisille.! Tämä! toimi! hyvänä!

pohjana! tukiperheiden!merkitystä,! jaksamista! ja! heidän! koulutustaan! ajatellen.! ! Jo!

yhdenkin!yksittäisen!aikuisen!läsnäolo,!tuki! ja!halu!auttaa!nuorta!voi!kantaa!pitkälle,!

mutta! hallinnonalojen! keskustelemattomuus,! riittämätön! koulutus! ja! tietotaso! tai!

yllättävät!päätökset!koskien!nuoria,!voivat!estää!näiden!hyvien!ja!pysyvien!suhteiden!

syntymisen,!olivatpa!ne!sitten!ammatillisia! tai!vapaaehtoisuuteen!perustuvia.!Koska!

työntekijöillä,! joilla! on! ammatillisuus! tukenaan,! oli! suuri! riski! uupua! nuorten! usein!

raskaiden! elämäntarinoiden! ja! muuttuvien! olosuhteiden! äärellä,! on! selvää,! että!

vapaaehtoisena! toimivalla! henkilöllä! ei! ole! samankaltaisia! resursseja! tai! opittuja!

menetelmiä! säädellä! omaa! myötätuntoaan! ja! jaksamistaan.! Tavoitteenamme! on!

löytää!vahvistusta!ja!suuntaa!sille,!miten!tukiperheiden!osaaminen,!voimavarat!ja!tuki!

saadaan!osaksi!koulutusta!siten,!että!tällainen!kevyt!tukimuoto!ja!toisaalta!vaikeiden!

asioiden! kanssa! elävä! nuori! kohtaisivat! mahdollisimman! jouhevasti! ja! lasten! etua!

edistäen. 
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Oman! opinnäytetyömme! tarkoituksena! on! löytää! asiantuntijoilta! vastauksia! ja!

vahvistusta!siihen,!mihin!tarpeeseen!tukiperhetoiminta!vastaa,!minkälaista!osaamista!

ja!tietoa!tukiperheet!tarvitsevat!toimiakseen!yksintulleen!nuoren!tukena!ja!minkälaisia!

haasteita!ja!riskejä!toimintaa!liittyy.!Toimintaan!liittyy!suurta!vastuullisuutta!ja!eettisiä!

kysymyksiä,! joihin!koulutusta!koordinoivien! järjestöjen! tulee!osata!varautua.!Tämän!

vuoksi! yksintulleiden! tukiperheinä! toimivien! vapaaehtoisten! koulutusta! on! syytä!

tarkastella!kriittisesti!ja!kehittää!vastaamaan!havaittuja!tarpeita.!

 

!

!
4!TUTKIMUSETIIKKA,!AINEISTONKERUU!JA!ANALYYSI!

!

!

Yhteisöpedagogin! (YAMK)! opinto1ohjelmassa! painotetaan! yksilön,! yhteisön! ja!

yhteiskunnan!välisiä!suhteita,!yhteisöpedagogien!eettistä!osaamista!sekä!kriittistä!ja!

kehittävää! työotetta.! Humanistisen! korkeakoulun! opiskelijoina! olemme! sitoutuneet!

paitsi! humanistiseen!myös! holistiseen! ihmiskuvaan! ja! kaikkia! näitä! tutkimuseettisiä!

lähtökohtia! ja! valintoja! olemme! kuljettaneet! mukanamme! matkalla! kohti! valmista!

opinnäytetyötä.!

 

Humanistinen! ihmiskäsitys! tarkoittaa! meille! ihmisarvon! jakamattomuutta! sekä!

pyrkimystä! tehdä! ja! säilyttää! inhimillistä! hyvää.! Liitämme! humanismiin! ajatukset!

ihmisoikeuksista! ja! ihmisarvosta,! jotka!kuuluvat!kaikille!kaikkina!aikoina.!Filosofisen!

etiikan! luonteeseen! kuuluu,! ettei! se! perustu! vain! mitattaviin! ”tosiasioihin”! vaan!

arvoihin.! ! Opinnäytetyössämme! peilaamme! tätä! perustavanlaatuista! ihmisarvon! ja!

yhdenvertaisuuden! ajatusta! Lapsen! oikeuksien! sopimukseen! sekä! lapsen! edun!

käsitteeseen,! jolloin! tutkimuseettiset!näkökulmat!konkretisoituvat! ja!ovat!helpommin!

nähtävissä.!

 

Tutkimustyötä! ei! voi! tehdä! ilman! pohdintoja! etiikasta! ja! arvoista.! Se! on! jatkuvaa!

eettistä!pohdintaa!ja!uusia!arvoperusteisia!valintoja!ja!haasteita,!joita!ei!pääse!pakoon!

missään!tutkimuksen!teon!vaiheessa.!Hyvään!tutkimusetiikkaan!kuuluvat!rehellisyys,!
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itsereflektiivisyys,! avoimuus! ja! lähdekriittisyys! ja! näihin! tutkijan! tulee! sitoutua!

tutkimuksen!kaikissa!työvaiheissa!(Kuula!2006,!26).!!

 

Päädyimme! opinnäytetyömme! alkuvaiheessa! Vihdin! ryhmäkodin! työntekijöiden!

osallistaviin! työpajoihin! ja! kyselylomakkeeseen! ja! lopulta! perinteiseen!

puolistrukturoituun! teemahaastatteluun! kuudelle! asiantuntijalle.! Pääsimme! siis!

tutkimaan!aihetta!toisaalta!lähellä!nuorten!arkea!ja!ruohonjuuritasolta!käsin!ja!toisaalta!

erityisasiantuntijahaastattelut! laajensivat! aineistoa! yhteiskunnallisen! näkökulman! ja!

vastuun! suuntaan.! Tutkimukseen! valittavat! aineistonkeruumenetelmät! vaikuttavat!

tutkimusaineistoon,! aineistoanalyysiin! ja! siitä! tehtäviin! tulkintoihin.! Myös! näissä!

vaiheissa!avoimuus,!kriittisyys!ja!rehellisyys,!ovat!tutkijan!tarpeellisia!työkaluja!ja!tässä!

kohtaa! parityöskentely! on! osoittanut! tarpeellisuutensa! (Kuula! 2006,! 21–26).!

Kehittämistyömme!on!ennen!kaikkea!arvolähtöinen!ja!olemme!menneet!työssämme!

tavoite,!emme!menetelmät!edellä.!

 

Työläin!ja!vaativin!vaihe!opinnäytetyössä!on!ollut!tutkimuskysymysten!rajaaminen!ja!

aineiston! analyysivaihe,! jotta! pysymme! valitulla! ja! eettisesti! kestävällä! linjalla.!!

Kirjoitammeko!mielipidekirjoitusta!yksintulleiden! turvapaikanhakijanuorten! tilanteesta!

vai! teemmekö! työelämää! kehittävää! opinnäytetyötä! ja! mikä! on! tutkijan/opiskelijan!

roolimme?!Tutkimuksen!alkuvaiheessa!ajattelimme!vielä!toimivamme!yhdessä!paitsi!

ryhmäkodin! työntekijöiden,! myös! siellä! asuvien! nuorten! kanssa.! Nyt,! kaksi! vuotta!

myöhemmin! tämä! ajatus! ”taistelevan! tutkimuksen”! (Suoranta! &! Ryynänen! 2014)!

jalanjäljissä!kulkemisesta!aiheuttaa!jopa!lievää!myötä!häpeää.!Jos!todella!haluamme,!

että!lapsen!etu!on!ensisijainen,!keskellä!kriisitilannetta!olevien!nuorten!osallistaminen!

tutkimusta!varten!ei!välttämättä!ole!se!paras!tai!eettisin!lähestymistapa,!varsinkin!kun!

ymmärryksemme! nuorten! tilanteesta! ja! turvapaikkaprosessin! vaiheista! oli! tuolloin!

varsin!hataralla!pohjalla.!!

 

Tutkimustyössä!ratkaisujen!tekeminen,!valinnat!käytettävistä!menetelmistä!ja!eettinen!

vastuu! kuuluvat! aina! tutkijalle! ja! näitä! teemoja! pohdimme! paljon.! Erityisen! tärkeää!

tämä! tutkimuseettinen! pohdinta! on! silloin! kun! tutkimusaihe! ja! toiminta! koskevat!
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erityisen! haavoittuvassa! asemassa! olevia! lapsia! ja! nuoria.! Tutkimuseettinen!

neuvottelukunta! (2012)! ja! Kuula! (2006,! 62–64)! suosittelevat! vahingon! välttämisen!

periaatetta!ja!tutkimukseen!osallistuvien!ihmisten!kunnioittaminen!tulee!olla!ehdoton!

vaatimus.!Nyt!tehdyt!tehdyt!ratkaisut!ja!menetelmät!kunnioittavat!näitä!periaatteita.!

 

Laadullisessa! tutkimuksessa! rajaaminen! on! välttämätöntä! ja! olemme! tietoisia!

aloittelevan!tutkijan!perusvirheestämme!tutkia!kaikkea!aiheeseen!liittyviä!kiinnostavia!

yksityiskohtia! (Kiviniemi! 2007,! 73).! Olemme! seuranneet! paitsi! yksintulleiden! ja!

turvapaikanhakijoiden!yleistä!tilannetta,!myös!tukiperheiden!toimintaa!ja!kokemuksia!

useiden! Facebook1ryhmien! kautta,! käymällä! koulutuksissa! ja! seminaareissa! sekä!

tietenkin! tärkeimpänä! itse! hankkimamme! haastatteluaineiston! kautta.! Kaikkea!mitä!

aineistostamme! on! löytynyt! ja! kaikkea! aiheen! ympärillä! näkemäämme! ja!

kuulemaamme!emme!ole!ottaneet!mukaan,!vaikkakin!niiden!risteymät!itse!aiheemme,!

tukiperhetoiminnan! kehittämisen! kanssa,! ovat! selvät.! Ydinsanoman! pitäminen!

kirkkaana! mielessä! on! ollut! vaikeaa! ja! tämän! rönsyämisen! ja! rajaamisen! välinen!

ristiveto! on! aiheuttanut! epämukavuutta.! Onnistumisen! ja! ilon! hetkiä! mahtui!

aineistonkeruuvaiheeseen! haastatteluiden! muodossa,! mutta! olemme! tietoisia,! että!

tämän!kaiken!olisi!voinut!tehdä!myös!toisin.!

 

Tutkimusprosessin!aikana!olemme!korjanneet!kurssia!useaan!otteeseen,!osin!meistä!

riippumattomista! syistä! (mm.! Vihdin! ryhmäkodin! lakkauttaminen,! tutkimuslupien!

etenemättömyys! edustajille,! tukiperheiden! yhteystietojen! epääminen)! ja! osin! siitä!

klassisesta! syystä,! että! tiedon! karttuessa! kysymykset! vaihtuivat.! Omaan!

tutkijanetiikkamme! kuuluvat! vahvana! ihmisoikeus1! ja! lapsen! edun! toteutumisen!

näkökulma!ja!näitä!olemme!kuljettaneet!mukanamme!parhaamme!mukaan.!Tutkijan!

omat!arvot!ja!niiden!rehellinen!avaaminen!ja!reflektointi!ovat!tutkijantyön!perusta.!

 

Koska! aiheemme! sisältää! hyvin! sensitiivisiä! ja! voimakkaita! tunnekokemuksia!

herättäviä!asioita,!parityöskentely!on!ollut!erittäin!tarpeellista.!!Olemme!reflektoineet!

muun!muassa,!kuinka!oma!äitiytymme!on!vaikuttanut!aiheen!käsittelyyn! ja!voimme!

rehellisesti! myöntää,! että! teemat! lapsen! tai! perheen! menettämisestä! aseellisten!
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konfliktien,! pakomatkalla! tapahtuneiden! katoamisten! tai! vastaanottavan! maan!

kiristyneen! maahanmuuttolinjan! ja! byrokratian! seurauksena,! ovat! vaikuttanut!

lähestymistapaamme.!Erityisesti!tutkimuksen!teon!alkuvaiheessa!omien!emootioiden!

läpikäyminen!yhdessä!työparin!kanssa!auttoi!aiheen!päälle!pääsemistä.!Emme!enää!

hukkuneet! aiheeseen! vaan! tämän! parireflektion! kautta! pääsimme! vähitellen!

pureutumaan!ydinkysymyksiin!myös!rationaalista!ja!teoreettista!reittiä!myöten.!Tämä!

emotionaalinen! taso!on! tullut! kuitenkin! vastaan!aineistossa! koskien! vapaaehtoisina!

toimivien! myötätuntouupumista! ja! erityisesti! yksintulleiden! tukiperheiden! äitien!

toimintaa:! “Perheiden! äidit! suorastaan! hurahtaa.”! (AT1).! ! Suositamme!myöhemmin!

tukiperheiden! koulutusta! koordinoiville! järjestöille! näiden! emotionaalisten! tasojen!

huomioon!ottamista!ja!voimavarakeskeistä!ajattelua!tukiperhetyössä.!!

 

Nuorten! kanssa! rinnalla! kulkeminen! on! vaihtunut! rakenteellisia! epäkohtia! ja! hyviä!

käytäntöjä! etsivään! kriittiseen! suhtautumiseen.! Huoli! näiden! lasten! ja! nuorten!

asemasta!tai!tukiperheiden!jaksamisesta!ja!koulutuksen!tai!työnohjauksen!tarpeesta!

ei! ole! hälvennyt,! päinvastoin.! Toivomme! aineistomme! ja! siitä! tehtyjen! havaintojen!

edesauttavan! yksittäisen! nuoren! ja! hänen! tukiperheensä! toimivaa! kohtaamista,!

järjestöjen! valmiuksia! kouluttaa! tukiperheitä! sekä! innostavan! järjestöjä! ja!

virkamiesvaltaa! käyttäviä! tahoja! kartoittamaan! ja! arvioimaan! toiminnan! hyötyjä! ja!

riskejä! sekä! tukiperhetoiminnan! mahdollisuutta! asettua! osaksi! rakenteita! pysyvän!

rahoituksen!myötä.! 

!
!

4.1!Kenellä!on!tieto!yksintulleiden!tukiperhetoiminnasta?!

!

Toteutimme!kuusi!haastattelua!puolistrukturoituina!teemahaastatteluina!ja!haastattelut!

olivat! joko! asiantuntija1! tai! eritysasiantuntijahaastatteluja.! Opinnäytetyömme!

tarkoituksen! eli! ilman! huoltajaa! tulleiden! turvapaikanhakijalasten! ja! nuorten!

tukiperhetoiminnan! kehittämisen!mukaisesti,! tavoittelimme!haastatteluilla! tietoa! siitä!

mihin! tarpeeseen! tukiperhetoiminta! vastaa,! millaisia! teemoja! tukiperheiden!

koulutuksessa!tulisi!korostaa,!millaisia!haastavia!tilanteita!toimintaan!on!liittynyt,!mitä!

hyviä! käytänteitä! on! jo! kehitetty,! millaista! tietoa! ja! tukea! tukiperheet! tarvitsevat!

työhönsä! ja! millaista! osaamista! järjestöt! tarvitsevat! kouluttaessaan! tukiperheitä.!
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Valitsimme! asiantuntijahaastattelun! tutkimusmenetelmäksi,! koska! halusimme!

tutkimusaineistoksi! tukiperheitä! jo! kouluttavien! järjestöjen! kokemuksia! ja! laajempaa!

näkemystä! aiheesta! kuin! vaikka! vain! havainnoimalla! tukiperheiden! ja! nuorten!

kohtaamisia.! 

!

Asiantuntijahaastattelua!ei!pidetä!omana!itsenäisenä!haastattelumenetelmänä,!vaikka!

sillä! nähdäänkin! olevat! omia! erityisiä! piirteitä! (Alastalo,!Åkerman!&!Vaittinen! 2017,!

214).! Merkityksellistä! on! pohtia! ketkä! ovat! tutkimuskysymysten! ja! aiheen! kannalta!

asiantuntijoita,! kenellä! on! ”omistajuus”! tähän! tutkimuksessa! tarvittavaan! tietoon.!

Kokemusasiantuntijoita!olisivat!tietenkin!tukiperheinä!jo!toimivat!ja!yksin!tulleet!nuoret,!

jotka! ovat! toimintaan! osallistuneet,! mutta! emme! etsineet! yksittäisten! ihmisten!

kokemuksia! ja! mielipiteitä! vaan! järjestöjen,! asiantuntijoiden! ja! viranomaistahojen!

näkemyksiä,! joiden! laajaa! toiminta1aluetta! ilman! huoltajaa! tulleiden! nuorten!

tukiperhetoiminta!koskettaa.!!Alastalo!ym.!(2017)! jaottelevat!asiantuntijuuden!tiede1,!

ammatti1! tai! instituutioperusteiseksi! ja! johon! liittyy! myös! pitkälle! erikoistunut!

asiantuntijuus. 

!

Henkilötietojen! käsittelyä! ja! tietosuojaa! pohdimme! tarkasti,! koska! aineistomme! on!

laadullinen!ja!pohjautuu!vahvasti!haastatteluaineistoon.!Tietosuojan!tarkoituksena!on!

kunnioittaa! ihmisten! yksityisyyttä! ja! suojata! heidän! henkilötietojaan! haitalliselta!

käytöltä.! Henkilötietolaki! säätelee! henkilötietojen! keräämistä! ja! käsittelyä.!

Tutkimusaineiston!käsittely!sisältää!kaikki!henkilötietoja!sisältävät!vaiheet:!aineiston!

kerääminen,!muokkaaminen,!analysointi,!luovuttaminen!ja!arkistointi!(Kuula!2006,!11–

20).!!

 

Kuulan!mukaan!tutkittavien!tunnistettavuuden!estäminen!on!yksi!parhaiten!tunnettuja!

ihmistieteiden! tutkimuseettisiä! normeja,! mutta! ehdoton! sääntö! se! ei! ole,! mikäli!

tutkimukseen! osallistuneiden! kanssa! on! sovittu! siitä,! että! heidän! nimensä! saa!

tutkimuksessa! mainita.! ! Tietosuojalainsäädännön! noudattaminen! kuuluu! jokaisen!

tutkijan! velvollisuuksiin! ja! lain! huolellisuusvelvoite! edellyttää,! että! tutkittavien!

yksityisyyden! suojaa! ei! loukata.! Tutkimuksessa! tulee! kunnioittaa! haastateltavien!

yksityisyyttä! ja! ihmisellä! tulee! olla! oikeus! itse!määrittää! se,!mitä! tietoja! he! antavat!

tutkimuskäyttöön.! Mainitsemme! nimeltä! kolme! erityisasiantuntijaamme! ja! kolme!
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järjestöä,!joiden!työntekijöitä!olemme!haastatelleet!mutta!haastatteluaineistot!olemme!

anonymisoineet! ja! kunnioitamme! näin! jokaisen! haastateltavan! yksityisyyttä.'

Kunnioitamme! myös! aihetta! aikaisemmin! tutkineiden! työtä! ja! viittaamme! jo!

ilmestyneisiin!tutkimuksiin!ja!lähteisiin!asianmukaisella!tavalla.!(Emt.,!64–75.)!!

 

Tarvitsimme! aineistoomme! yksintulleiden! turvapaikanhakijoiden! tukiperhetoimintaa!

järjestävien!asiantuntijatahojen!näkemyksiä!ja!lähetimme!haastattelupyynnöt!kolmelle!

eri! järjestölle! ja! toimijalle:! Suomen! Punaiselle! Ristille,! Pelastakaa! Lapset! ry:lle! ja!

Diakonissalaitokselle.! Valitsimme! nämä! järjestöt! sillä! perusteella,! että! kyseisillä!

järjestöillä!on!tällä!hetkellä!tukiperhetoimintaa!tai!siihen!verrattavissa!olevaa!toimintaa!

käynnissä!ilman!huoltajaa!tulleille!nuorille.!Näissä!kolmessa!järjestössä!haastateltuja!

työntekijöitä! nimitämme! asiantuntijoiksi,! sillä! heillä! on! koulutuksensa,! työnsä! ja!

työtehtäviensä!myötä!karttunut!sellaista!tietoa!ja!osaamista!ilman!huoltajaa!tulleiden!

turvapaikanhakijalasten!tukiperhetoiminnasta,!jota!maallikolla!ei!ole!(emt.,!214).!

 

Kolmen! järjestöhaastattelun! jälkeen! oli! vuorossa! erityisasiantuntijahaastattelut.!

Erotamme!eritysasiantuntijat!asiantuntijoista,!koska!heillä!on!asemansa! tai!virkansa!

puolesta! erityistä! osaamista! ja! myös! vastuuta! tai! valtaa! yksintulleisiin! nuoriin! tai!

tukiperhetoimintaan! liittyvässä! kehitys1! ja! valvontatyössä.! Erityisasiantuntijoiden!

valinta!ei!lopulta!ollut!kovin!vaikea!tehtävä.!Erityisasiantuntijat!löytyivät!jo!varhaisessa!

vaiheessa,! koska!kolme! tutkijanimeä!nousivat! lukemassamme! lähdekirjallisuudessa!

vahvasti! esiin:! erityisasiantuntija! Taina! Martiskainen! Lastensuojelun! keskusliitosta,!

projektipäällikkö! Anna! Mikkonen! aihetta! pitkään! seuranneena! tutkijana! ja! myös!

yksintulleiden! edustajana! sekä! erityisasiantuntija! Anne! Alitolppa1Niitamo!

Kotoutumisen!osaamiskeskuksesta.!Iloksemme!kaikki!vastasivat!haastattelupyyntöön!

myöntävästi.!Taina!Martiskaiselta!saimme!oleellista!informaatiota!ja!näkemystä!liittyen!

tukiperhetoiminnan! ja! lastensuojelun! risteymiin,!Anne!Alitolppa1Niitamolta!kuulimme!

Työ1!ja!elinkeinoministeriön!suuntaviivoja!kotouttamisen!kehittämiseksi!ja!uusimmista!

rahoitusmahdollisuuksista! tukiperhetoimintaa! aloitteleville! järjestöille! ja! Anna!

Mikkoselta! saimme! osviittaa! edustajien! näkökulmasta! lapsen! edun! toteutumiseksi!

tukiperhetoiminnassa.! 

!
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Haastateltujen!erityisasiantuntijoiden!näkemykset!ovat!erityisen!arvokkaita,!koska!ne!

asettavat! tukiperhetoiminnan! laajempaan! kontekstiin! ja! auttavat! ymmärtämään!

suhteellisen! tuntematonta! ilmiötäf! alaikäisten! turvapaikanhakijoiden!

tukiperhetoiminnan! vaikutuksia! heidän! kotoutumiseen! psykososiaalisen! tuen! ja!

poikkihallinnollisen! viranomaisohjauksen! välissä.! Myös! Maahanmuuttoviraston!

alaikäisyksikköön! lähetimme! sähköpostitse! haastattelupyynnön,! mutta! tähän! ei!

vastattu.! Täten!Maahanmuuttoviraston! omat! näkemykset! tukiperhetoiminnasta,! sen!

merkityksistä!ja!haasteista!turvapaikanhakuvaiheessa!sekä!siihen!liittyvät!hallinnolliset!

asiat!jäivät!nyt!tästä!tutkimuksesta!pois.!Sekin!kyllä!lienee!huomionarvoista,!että!ainoa!

taho! joka! ei! vastannut! haastattelupyyntöön,! oli! juuri!Maahanmuuttovirasto,! jolla! on!

erittäin!suuri!valta!näiden!lasten!ja!nuorten!elämään!ja!tulevaisuudennäkymiin.! 

!
!!

4.2!Asiantuntijahaastatteluiden!toteutus!

!

Asiantuntijahaastatteluita! varten! lähetimme! jokaiselle! haastateltavalle! yksityisen!

sähköpostin,! jossa! kerroimme! opinnäytetyömme! aiheesta,! tilaajasta! sekä!

oppilaitoksen! edustajasta.! Sähköpostissa! kerroimme,! että! osallistuminen! on!

vapaaehtoista! ja! lisätietoja! saa! kysyä! niin! halutessaan.! Kaksi! haastatteluista!

toteutettiin! puhelimitse,! jolloin! suostumus! haastatteluun! ja! sen! tallentamiseen!

nauhoitettiin!ennen!haastattelun!aloittamista.!Kerroimme!haastateltaville,!että!aineistot!

tuhotaan!opinnäytetyön!valmistuttua.!Lisäksi!jokaiselta!haastateltavalta!kysyttiin!lupa!

siihen! saako! heidän! nimeään! tai! edustamansa! järjestön! nimeä! käyttää!

opinnäytetyössä.! Kasvotusten! haastatelluilta! henkilöiltä! pyysimme! myös! kirjallisen!

suostumuksen!haastatteluun.!  

! 

Neljä! haastatteluista! toteutettiin! kunkin! asiantuntijan! omalla! työpaikalla! ja! tämä!

varmasti! nosti! heidän! ammatillisuuttaan! ja! taustaansa! esiin! verrattuna! siihen,! että!

olisimme!tavanneet!jossakin!epämuodollisessa!paikassa!(Eskola!&!Vastamäki!2010,!

29–31).! Ennen! haastattelua! kerroimme! vielä! tutkimuksen! tarkoituksesta,!

haastattelujen! nauhoituksesta! sekä! haastatteluaineiston! käsittelystä! tutkimuksen!

aikana!ja!tutkimuksen!valmistuttua.!Tämän!jälkeen!annoimme!suostumuslomakkeet!(2!

kpl)! allekirjoitettaviksi.! Toinen! kappale! jäi! haastateltavalle! ja! toinen! meille.!
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Suostumuslomakkeessa! selvitimme! vielä! hyvän! tutkimuseettisen! käytännön!

mukaisesti! haastateltavan! oikeuksia! ja!muun!muassa! sitä,! että! haastateltavalla! on!

oikeus!jäädä!pois!tutkimuksesta!vielä!myöhemmässäkin!vaiheessa!(Kuula!2006,!86– 

87).!Suostumuslomakkeesta! löytyivät!meidän!opinnäytetyötä! tekevien!opiskelijoiden!

ja!ohjaavan!opettajan!yhteystiedot. 

! 

Kasvokkain!tehdyt!haastattelut!kestivät!haastatelluille!ennalta!ilmoitetun!tunnin!verran!

ja! puhelimitse! tehdyt! kaksi! haastattelua! kestivät! molemmat! noin! puoli! tuntia.!

Nauhoitettua! aineistoa! kertyi! yhteensä! reilu! viisi! tuntia.! Käytimme! haastattelujen!

analysointiin! sisällönanalyysia,! sillä! halusimme! nostaa! esiin! litteroidusta! tekstistä!

poikkeavuuksia!ja!samankaltaisuuksia!suhteessa!tutkittavaan!aiheeseen!(Hirsjärvi!&!

Hurme! 2000,! 149–150).! Sisällönanalyysi! aloitetaan! litteroimalla! nauhoitetut!

haastattelut!puhtaaksi,! jotta!mitään!olennaista!ei!pääse!katoamaan.!Litterointi! toimii!

muistin! apuna! ja! helpottaa! yksityiskohtien! havaitsemista,! litteroinnin! yhteydessä!

huomasimmekin,! miten! nopeasti! mieli! tekee! haastattelusta! tulkintoja,! jotka! sitten!

kirjoittaessa! todentuvat! todellakin!vain! tulkinnoiksi.!Litteroimme!aineiston!kokonaan,!

lukuun! ottamatta! kohtia,! jotka! haastateltavat! pyysivät! jättämään! aineistosta!

pois.!!Raakalitteroitua!tekstiä!fontilla!Times!New!Roman,!kirjasinkoolla!12!oli!kaikkiaan!

49! sivua.! (Tiittula! &!Ruusuvuori! 2005,! 16f! Ruusuvuori! &!Nikander! 2017,! 427–439f!

Eskola!2007,!159–165.)! 

! 

Tukiperhetoimintaa!koordinoiville!järjestöille!teemahaastattelurunko!(liite!2.)!oli!kaikille!

sama! ja!erityisasiantuntijoille! tätä!haastattelurunkoa!modifioitiin! toimintaympäristöön!

sopivaksi.! Järjestöjen! edustajilta! kysyimme! tämän! hetkisistä! koulutuksista,! siellä!

kenties! jo! havaituista! hyvistä! käytännöistä! ja! haastavista! tilanteista.!

Eritysasiantuntijoilta! etsimme! laajempaa! näkemystä! aiheeseen! ja! halusimme! luoda!

myös!dialogia!eri!toimijoiden!välillä.!Emme!niinkään!etsineet!yhtä!yhteistä!näkemystä!

vaan!halusimme!myös! tuoda!eri! toimijoiden! näkökulmia! yhteen! ja! tarkastella! ilman!

huoltajaa! tulleiden! turvapaikanhakijoiden! tukihenkilötoimintaa! useasta! tulokulmasta.!

Pohdimme!myös!ryhmämuotoisen!haastattelun!järjestämistä,!mutta!luovuimme!tästä!

jo!alkuvaiheessa,!koska!haastateltavien!saattaminen!saman!pöydän!ääreen!olisi!ollut!

aikataulullisista! syistä! haasteellista! samoin! kuin! ryhmämuotoisen! haastattelun!

litterointi.! 

! 
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Olimme! haastatteluissa! paitsi! opiskelijan,! ihmettelijän,! tutkijan! ja! ”ammattilaisen”!

roolissa.! Yksinkertaistettuna! haastattelu! etenee! kysymys1vastaus! tyyppisenä!

rakenteena,!jossa!haastattelija!johdattelee!tilanteen!etenemistä!ja!jossa!haastattelijan!

vuorovaikutustaidoilla! on! suuri! rooli.! Haastattelu! voi! lähentyä! myös! keskustelua! ja!

tiedon! vaihtamista! (Ruusuvuori! &! Tiittula! 2009,! 29).! Kasvokkain! tehdyissä!

haastatteluissa! kerroimme! hieman! omasta! työhistoriastamme! lastensuojelussa! ja!

monikulttuurisessa! järjestötyössä,! jolloin! asetuimme! enemmän! ammattilaisen! kuin!

opiskelijan! rooleihin! ja! osassa! haastatteluista! oli! havaittavissa! kollegiaalisen!

keskustelun! merkkejä.! Käytimme! paitsi! omista! töistämme,! myös! lukemastamme!

tutkimuskirjallisuudesta! ja! koulutuksista! saamaamme! tietoa! ja! kokemusta!

teemahaastattelun!lomassa!ja!välillä!olimme!myös!viestinviejiä!eri!toimijoiden!välillä.! 

!

Artikkelissaan! asiantuntijahaastattelusta! Alastalo! ym.! (2017)! väittävät,! että!

asiantuntijaa! haastateltaessa! olisi! hyvä! saavuttaa! tutkittavasta! aiheesta!

”kvasiasiantuntijan”!status,!jotta!pystyisi!ohjaamaan!keskustelua!tutkimuksen!kannalta!

oleellisiin!kysymyksiin!ja!jotta!vaikkapa!päättävässä!asemassa!oleva!henkilö!ei!puhuisi!

vain! pr1tyyppistä! tekstiä.! Asiantuntijahaastattelua! analysoidessa! tulee! tutkijan! ottaa!

huomioon!haastateltavan!sidonnaisuudet!ja!mahdollisen!poliittiseen!tai!taloudelliseen!

valta1asemaan!liittyvät!seikat!ja!kontekstit!(emt.!224).!Haastatteluaineistosta!nousikin!

esille!eri!kontekstissa!ja!eri!hallinnon!alalla!toimivien!tahojen!ristikkäisyyksiä!ja!myös!

selkeitä! näkemyseroja! siitä,! kenen! vastuulla! ja! miten! yksin! tulleiden! nuorten!

tukiperhetoimintaa!tulisi!kehittää. 

!

Hyvä! asiaosaaminen! nähdään! onnistuneen! asiantuntija! haastattelun! edellytyksenä,!

jotta!näitä!vaikuttimia!osaa!haastattelun!edetessä!myös! tarvittaessa!kyseenalaistaa!

(emt.! 218–219).! Toisaalta! haastattelijan! hyveenä! nähdään! neutraalius,! jossa!

haastattelija!ei!saa! ilmaista!mielipiteitään! tai!vaikuttaa!haastattelun!kulkuun!muuten!

kuin!kysymyksiä!kysymällä!(Ruusuvuosi!&!Tiittula!2009,!44).!Pääsääntöisesti!emme!

tuoneet!omia!näkemyksiämme!painokkaasti!esiin,!mutta!varmasti!lastensuojelullinen!

ja! ihmisoikeuksia! ja! yhdenvertaisuutta! korostava! lähestymistapamme! tuli! ilmi!

tutkimuskysymyksistämme.! Rohkeutemme! haastattelijoina! kasvoi! jokaisen!

haastattelun!myötä!ja!viimeistä!teemahaastattelua!litteroidessa,!tunsimme!jo!hieman!

häpeää!liiallisesta!osallistumisesta!ja!välikommenttien!esittämisestä.! 

!
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Kysymyksenasettelu,! äänenpainot,! eleet! ja! ilmeet! vaikuttavat! voimakkaasti! siihen,!

minkälaista! informaatiota! haastateltavat! antavat.! Jälkikäteen! olemme! pohtineet,!

olivatko! jotkin! haastattelutilanteet! liiankin! lämminhenkisiä! ja! tulimmeko! näin!

vahingossa!välttäneeksi!hankalia! tai!kiusallisia!aiheita.!Emme!kuitenkaan!halunneet!

asettaa! haastateltavia! tilanteeseen,! jossa! “vaadimme”! heiltä! vastauksia.! Olemme!

myös!tietoisia,!että!kaikki!haastatellut!edustavat!korkeasti!koulutettua!valtaväestöä!ja!

nimitimme!tätä!kokoonpanoa!“all!female!paneliksi”.!Pohdimme!sukupuolen!merkitystä!

ennen! haastatteluja! ja! se,! että! sekä! haastateltavat! että! haastattelijat! olivat! kaikki!

naisia,! vaikutti! kenties! kokemaamme! valtarakenteiden! vähäisyyteen!

haastattelutilanteissa.!(Emt.!41–42f!Hyvärinen!2017,!15.)!

 

Haastatteluita! tehdessämme! törmäsimme! lähes! jokaisen! haastateltavan! kohdalla!

siihen,!että!he!pyysivät!erikseen,!kun!eivät!jotain!sanomaansa!halunneet!käytettävän!

aineistossa!millään!tavalla.!Hyvän!tutkimusetiikan!mukaisesti!emme!litteroineet!näitä!

asioita,! vaikkakin!nämä!asiat! tulivat!nauhalle.!Alkuun!kipuilimme!näiden!aineistosta!

pois!jätettävien!tietojen!kanssa,!koska!mielestämme!ne!olivat!juuri!niitä!seikkoja,!joita!

tulisi! nostaa! esille! ja! joihin! tulisi! kiireellisesti! puuttua! vaikkakaan! ne! eivät! aina!

koskeneet! suoraan! tukiperhetoimintaa.! Noudatimme! luonnollisesti! haastateltujen!

toiveita,!mutta!olemme!tahoillamme!vieneet!tietoja!anonyymisti!eteenpäin!ja!voimme!

olla! osin! huojentuneita! koska! mm.! Lastensuojelun! keskusliitto! tekee! selvitystä!

yksintulleiden!nuorten!lastensuojelun!tarpeesta,!tehdyistä!lastensuojeluilmoituksista!ja!

kuntien!vastuusta!reagoida!ilmoituksiin!ja!yksiselitteisesti!noudattaa!lakia.! 

!
!

4.3!Alleviivauksia!ja!avoimuutta!

!

Laadullinen! aineisto! valottaa! aihetta! monesta! suunnasta! ja! näyttää! todellisuuden!

mutkikkaan!ja!kerroksellisen!luonteen.!Aineisto!ei!anna!yhtä!ja!oikeaa!vastausta!vaan!

mahdollistaa!erilaisia!tulkintoja!siitä.!Aloitimme!aineiston!analyysin!lukemalla!litteroituja!

tekstejä!useaan!kertaan!etsimällä!ja!alleviivaamalla!sieltä!termejä!ja!aihetta!ohjaavia!

teoreettisia! viitekehyksiä! (kotoutuminen,! traumatietoisuus,! kulttuurisensitiivisyys,!

lapsen! etu),! jotka! toistuivat! tai! jotka! koimme! merkityksellisiksi! opinnäytetyömme!

tutkimuskysymysten! kannaltaf! mihin! tarpeeseen! tukiperhetoiminta! vastaa,! millaista!
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osaamista!ja!koulutusta!tukiperheinä!toimivat!tarvitsevat!ja!millaisia!riskejä!ja!haasteita!

toimintaan!liittyy.!Etsimme!aineistosta!sekä!samankaltaisuuksia!että!eroja!ja!poimimme!

eri!toimijoiden!välisiä!suhteita!ja!tulokulmia!aiheeseen.!(Eskola!2007,!159–166.)!

 

Tutkijan!ennakkokäsitykset! ja! 1odotukset!vaikuttavat!analyysin! tekoon! ja!on! tehtävä!

valinta,!nostaako!aineistosta!omia! tulkintoja! tukevia! tai! kumoavia!asioita!vai!aihetta!

neutraalisti! kuvaavia! asioita.! Olemme! tehneet! tätä! kaikkea.! Vaarana! aina! on,! että!

jätämme! jotain! huomiotta! tai! käsittelemättä! ja! tutkimuksen! luotettavuus! kärsii.!

Laadullisen! tutkimuksen! luotettavuuden! nähdään! syntyvän! pitkälti! avoimuudesta! ja!

läpinäkyvyydestä! sekä! aineiston! ja! siitä! tehtyjen! havaintojen! ja! johtopäätösten!

yhteensopivuudesta.! Samankaltaisesta! aineistosta! voidaan! varmasti! tehdä!

useammanlaisia!johtopäätöksiä!ja!luotettavuus!syntyykin!ennen!kaikkea!perusteluista.!

(Emt.,!161–166.)!!

 

Omat!taustamme!toisaalta!lastensuojelutyöstä,!vapaaehtoisten!kanssa!työskentelystä!

sekä! monikulttuurisesta! kansalaisjärjestötyöstä! vaikuttavat! tulkintoihimme! vahvasti,!

emmekä! tätä! yritä! peitellä! vaan! olemme! pyrkineet! mahdollisimman! avoimesti!

kuvaamaan!kaikki!tutkimuksen!vaiheet!ja!sen,!kuinka!lapsen!edun!ja!vapaaehtoisina!

toimivien!perheiden! jaksamisen!näkökulma!kulkevat!mukanamme!myös!analyysi1! ja!

johtopäätös! vaiheissa.! Käytämme! haastatteluaineistosta! poimimiamme! sitaatteja!

analyysivaiheessa! toisaalta! elävöittämään! tekstiä! sekä! perustelemaan! omia!

tulkintojamme,!että!nostamaan!myös!vastakkaisia!näkemyksiä!käsiteltävistä!aiheista!

(Moilanen!&!Räihä!2007,!64f!Eskola!2007,!180–183).!!!

 

Haastatteluaineistomme! kartoittaa! asiantuntijoiden! näkemyksiä! ilman! huoltajaa!

tulleiden! tukiperhetoiminnan! tarpeellisuudesta,! tämän! hetkisestä! toiminnasta! ja! sen!

kehittämistarpeista.!Luvuissa!5-7!analysoimme!aineistoa!ja!käsittelemme!aineistosta!

nostamiamme! avainkäsitteitä.! Tukiperheiden! koulutuksen! onnistumiset! ja! haasteet!

voidaan! nähdä! kiteytyvän! seuraavissa! käsitteissä:! kotoutuminen,! psykososiaalinen!

tuki,!traumatietoisuus!ja!kulttuurisensitiivisyys. 

!
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!

5!MITÄ!ON!HYVÄ!KOTOUTUMINEN?!

!

!

Mä!oon! aina! vähän! ihmetellyt,! että!mitähän! se! kotoutuminen! oikeen! on?! Ja!
miten! voidaan! kotouttaa! ihmistä?! Hmm,! kyllä! siinä! kai! on! jotenkin! ihan!
yksinkertaisistakin!asioista! kysymys,!että!ei! laiteta! kapuloita! rattaisiin!nuoren!
koulutuspolulle.!(EA3) 

...että! toimijahenkilö,! joka! yksintulleen! tueksi! tulisi,! olisi! sellainen! niinku! silta!
aikuiseen!elämään.!(EA1)!

 

Yksin! tulleiden! nuorten! tukiperhetoimintaa! perusteltiin! aineistossamme! pitkälti!

kotoutumisen! käsitteellä.! Kotoutuminen! on! mainittu! tutkimuksessa! mukana! olevien!

järjestöjen!tukiperhetoimintaa!esittelevillä!internetsivuilla,!rahoitushakemuksissa!sekä!

kaikkien!järjestöjen!haastatteluissa.!Onko!kyseessä!kuitenkin!kotouttava!toimenpide?!

Mitä! kotoutuminen! on,! ketkä! ovat! kotouttamisen! osapuolet! ja! kuka! ja! mikä! siihen!

vaikuttaa?! Kotoutumista! voidaan! tarkastella! paitsi! koulutus1! ja! työllistymispolkujen!

kautta! myös! mielen! hyvinvointina! ja! osallisuutena.! Seuraavissa! kappaleissa!

käsittelemme! hyvän! kotoutumisen! ja! kotouttamisen! edellytyksiä! ja! mitä! ne! olisivat!

erityisesti!ilman!huoltajaa!tulleen!turvapaikanhakijan!näkökulmasta!ja!kuinka!tukiperhe!

tukee!kotoutumisen!pitkää!polkua.! 

Kenen! käsissä! on! määritellä! hyvä! kotoutuminen?! Asiaa! voisi! kysyä! maahan!

muuttaneilta! ihmisiltä! itseltään! tai! sitten! kääntyä! viranomaistahojen! puoleen,! jotka!

säätelevät! ja! hallinnoivat! kotoutumisen! ja! kotouttamisen! käytäntöjä! ja! siihen!

käytettäviä! resursseja.! Valtion! kotouttamisohjelmassa! vuosille! 201612019!

kotoutuminen!määritellään!seuraavasti: 

Kotoutuminen 

Maahanmuuttajan! ja! yhteiskunnan! vuorovaikutteista! kehitystä,! jonka!
päämääränä!on,!että!maahanmuuttaja!tuntee!olevansa!yhteiskunnan!aktiivinen!
ja! täysivaltainen! jäsen.! Tavoitteena! on,! että! maahanmuuttaja! omaksuu!
yhteiskunnassa! tarvittavia! tietoja! ja! taitoja.! Samalla! kun! hän! tutustuu! uuden!
asuinmaansa! kielelliseen! ja! kulttuuriseen! ympäristöön,! tuetaan! hänen!
mahdollisuuksia! oman! kielen! ja! kulttuurin! ylläpitämiseen.! Vastavuoroisesti!
vastaanottava! yhteiskunta! saa! uusia! vaikutteita! ja! monimuotoistuu! (Työ1! ja!
elinkeinoministeriö!45/2016,!67).!
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Maahanmuuttajien!hyvällä!integraatiolla!eli!kotoutumisella!pyritään!siis!edesauttamaan!

osallisuutta,! mahdollistetaan! täysipainoinen! elämä! uudessa! kulttuurisessa!

toimintaympäristössä,!uuden!kielen!ja!kulttuurin!keskellä.!Valtion!kotouttamisohjelman!

näkemyksen!mukaan!kotoutuminen!ei!ole!yksisuuntainen!tie,!jossa!maahanmuuttajalle!

opetetaan! uusia! tietoja! ja! taitoja! vaan! tapahtumaketju,! jossa! sekä! kotoutuja! että!

kotouttava! taho! muuntuvat.! Tämä! määritelmä! on! inhimillinen! ja! joustava,! mutta!

käytännön! tasolla! nimenomaan! maahanmuuttajat! eli! kotoutujat! ovat! erilaisten!

toimenpiteiden!ja!velvollisuuksien!kohteena!ja!suomalainen!yhteiskunta!pysyy!melko!

muuttumattomana.!(Räty!2002,!137–148f!Nieminen!2015,!74–78.)!!

 

Pakolaisavun! Kurvi1hanke! vuosina! 201212015! ja! siitä! julkaistu! kirja! ”Kiertoteitä! 1!

maahan!muuttaneet!nuoret!yhteiskunnallisten!esteiden!edessä”!(Nieminen!&!Kivijärvi!

2015)! valottaa! koulutusjärjestelmän! ja! työmarkkinoiden! reunoille! jääneiden!

maahanmuuttajataustaisten!nuorten!kohtaamia!kotoutumisen!esteitä!vaikuttavalla! ja!

hyvin!kouriintuntuvalla!tavallaf!!1.!kunta!kieltäytyy!ottamasta!vastaan!nuoresta!tehtävää!

lastensuojeluilmoitusta,!2.!!kouluterveydenhoitaja!kieltäytyy!hoitamasta!koulua!käyvää!

mutta!vielä!turvapaikka!vaiheessa!olevaa!nuorta,!3.!TE1keskuksen!virkailija!evää!tulkin!

käytön! ohjaustilanteessa! ja! ! 4.! ! l71vuotta! täyttänyt! nuori! laitetaan! opiskelemaan!

puutteellisella! suomen! kielen! taidolla! myös! peruskoulun! ruotsin! kielen! oppimäärä.!

Näissä!esimerkeissä!kyse!ei!liene!sen!kaltaisesta!”maahanmuuttajan!ja!yhteiskunnan!

vuorovaikutteisesta! kehittymisestä”! kuin! valtion! kotouttamisohjelman! kotoutumisen!

määrittelyssä! on! mainittu,! vaan! pikemminkin! yhden! erityisasiantuntijamme!

mainitsemista!”kapuloista”!ja!”esteistä”!nuoren!kotoutumisen!tiellä. 

...että!raivataan!sellaisia!kummallisia!esteitä,!mitä!byrokraattisia!esteitä!voi!olla.!
Ettei!171vuotiaana!joudu!ihan!kummalliseen!tilanteeseen,!jossa!putoaa!johonkin!
kummalliseen!välitilaan,!jossa!ei!saa!koulutuspaikkaa!ja!ei!saa!edes!rahallista!
tukea!riittävästi.!(EA3) 

Jokainen!semmoinen!järjestelmän!kannalta!“välttämätön”!asia,!kuin!vaikka!se,!
että! siirretään! nuori! paikasta! toiseen! asumaan,! paikkakunnalta! toiseen!
asumaan! ilman! että! hän! edes! itse! haluaa! ja! varsinkin! hänen! tahtonsa!
vastaisesti,!niin!se!kyllä!haittaa!kotoutumista.!(EA3) 

!

Valtion! kotouttamisohjelman! 2016–2019! määritelmä! kotouttamiselle! kuuluu!

seuraavasti: 
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!!!!!!!!! Kotouttaminen 

Kotoutumisen! monialainen! edistäminen! ja! tukeminen.! Tähän! pyritään!
viranomaisten!ja!ja!muiden!tahojen!tarjoamien!kotoutumista!edistävien!ja!
tukevien! toimenpiteiden! ja! palveluiden! avulla.! Nämä! määritellään!
henkilökohtaisessa!kotoutumissuunnitelmassa!(Työ1ja!elinkeinoministeriö!
45/2016,!67).!!!

 

Tässä! kiinnitämme! huomiota! sanan! ”henkilökohtainen”! käyttöön,! koska! helposti!

yksilölliset! ominaisuudet! ja! osaamiset! jäävät! maahanmuuttajien! ja! erityisesti!

pakolaistaustaisten! ihmisten! osalta! kartoittamatta! ja! neuvontatyössä! sorrutaan!

stereotyyppiseen! ajatteluun,! jossa! vaikkapa! naispuolisille! maahanmuuttajanuorille!

suositellaan! lähihoitajakoulutusta! ja! haaveet! korkeakouluopinnoista! jätetään!

huomioimatta!tai!jopa!ohitetaan!(Kivijärvi!2015,!147–150).!!

 

Kotoutumista!on!mallinnettu!useilla!tavoilla,!mutta!itse!kotoutumispolku!ja!prosessi!ovat!

aina! henkilökohtaisia! ja! yksilöllisiä.! Harva! ihminen! mahtuu! virkamiestyönä! tehtyyn!

muottiin.!Kotoutuminen!ei!ala!ja!lopu!tiettyihin!virkamiestöinä!tehtyihin!toimenpiteisiin!

vaan! se! on! alati! jatkuva! prosessi,! jossa! yksilön! henkilöhistoria,! ominaisuudet,!

osaamiset,! sukupuoli,! ikä,! sosioekonominen! asema! ja! tausta! nousevat! yleensä!

kulttuuritaustaa!tai!etnistä!ryhmää!merkittävimmiksi.!(Puukari!&!Korhonen!2013,!15–

26.)! Tämä! yksilöllisen! polun! ja! tuen! sekä! “muiden! tahojen”! merkitys! kotoutumisen!

edistäjänä!nousee!esille!myös!haastatteluistamme!ja!juuri!siinä!nähdään!tukiperheiden!

paikka.! 

Tän!tyyppistä!niinku!henkilökohtaista!tukea!eikä!ryhmäpohjaista!tukea.!(EA2) 

Me!toivottais,!että!nää!nuoret!saisi!sellaisen!jonkun!henkilön,!joka!välittää!hänen!
siitä! tilanteesta! ja! hänestä! ja! toimii! tämmöisenä! keskustelu! tukena! ja! niinku!
antaa!ehkä!semmoista!kokeneemman!näkökulmasta!ohjausta!ja!neuvontaa!ja!
tämmöistä!psyykkistä!tukea.!(EA2)!

 

Kotoutumista! lain! tasolla! säätelee! Laki! kotoutumisen! edistämisestä! (1386/2010)! ja!

hallinnollisesti!paikalliset!ELY1keskukset!vastaavat! tästä! työstä.!Kuntien! tulee! tehdä!

kotouttamisohjelma! omalle! alueelleen! ja! sitä! valvovat! alueelliset! ja! paikalliset!

viranomaiset.!Virallinen!kotouttaminen!alkaa,!kun!maahanmuuttaja!saa!oleskeluluvan!

Suomeen.!Ensimmäisen!kerran!laissa!säädettiin!maahanmuuttajien!kotoutumisesta!ja!
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turvapaikanhakijoiden! vastaanotosta! vuonna! 1999.! Nyt! voimassa! oleva! laki!

kotoutumisen!edistämisestä!astui!voimaan!1.9.2011.!Laki!kotoutumisen!edistämisestä!

koostuu!neljästä!toimenpide!kokonaisuudesta,!jotka!käsittelevät: 

1.!Perustiedon!tarjoamista 

2.!Ohjausta!ja!neuvontaa 

3.!Alkukartoitusta 

4.!Kotoutumissuunnitelmaa!(Työ1!ja!elinkeinoministeriö!5/2014,!11–13)!

 

Vaikka! asumisyksiköillä! ja! TE1keskuksilla! on! myönteisen! oleskeluluvan! jälkeen!

virallinen! velvoite! kotouttamissuunnitelman! teossa,! osallisuuden! ja! aktiivisen!

kotoutujan!ihanne!voi!tuskin!toteutua!ilman!henkilökohtaisia!suhteita!kantasuomalaisiin!

ja! ilman! myönteistä,! kotoutumista! tukevaa! ilmapiiriä,! joka! on! toteutunut! jo!

turvapaikkavaiheessa.!Kalle!Myllymäen!(2014)!Varsinais1Suomen!ELY1keskukselle!ja!

Halaten1hankkeelle!tekemän!selvityksen!mukaan!suomalainen!koulutusjärjestelmä!ei!

tällä!hetkellä!tunnista!riittävän!hyvin!pakolaistaustaisia!nuoria,!jotka!eivät!osaa!lukea!

ja! kirjoittaa! omalla! äidinkielellään! tai! joiden! taidot! ovat! puutteellisia.!

Maahanmuuttajanuorille! soveltuvaa,! riittävän! pitkää! perusopetusta! ei! ole! vielä!

onnistuttu!vakinaistamaan! ja!ongelmaksi!saattaa! tulla! liian!nopea!siirtyminen! toisen!

asteen! koulutukseen.! Jos! nuorelle! on! samanaikaisesti! monta! kotoutumiseen! tai!

perheenyhdistämiseen!liittyvää!prosessia!kesken,!teoriapainotteinen!opetus!käy!liian!

raskaaksi!ja!nuori!joutuu!keskeyttämään!opinnot.!

! 

Näiden! esimerkkien! valossa! suomalainen! järjestelmä! on! ollut! melko! jähmeä!

rakenteiltaan! muuntumaan! lisääntyvän! maahanmuuton! ja! sen! tarpeiden! edessä.!

Vastaanottava!yhteiskunta!ei!ole!ollut!erityisen!valmis!ottamaan!uusia!tulijoita!vastaan!

ja!kuitenkin!hyvän!kotoutumisen!elintärkeänä!edellytyksenä!ovat!myönteinen!ilmapiiri!

ja!asenteet!uusia! tulijoita!kohtaan!(Björklund!2014a,!84f!Korhonen! ja!Puukari!2013,!

373).! Lähtökohtaisesti! voimme! ajatella,! että! yksintulleiden! nuorten! tukihenkilöiksi!

haluavat!perheet!ja!henkilöt!ovat!juuri!niitä,!jotka!edustavat!tätä!myönteistä!ilmapiiriä!

ja!siten!ovat!tärkeä!osa!nuoren!hyvää!kotoutumispolkua.!
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Valtion! kotouttamisohjelmassa! 2016–2019! puhutaan! kyllä! kaksisuuntaisesta!

kotoutumisesta!ja!siitä,!kuinka!tämä!tulisi!nostaa!keskiöön,!kun!samalla!korostetaan!

nimenomaisesti! maahanmuuttajan! yksilöllistä! vastuullisuutta! ja! aktiivisuutta.! Hyvä!

kotoutuminen! on! aina! vuorovaikutusta,! tapahtuu! se! sitten! maahanmuuttajan! eli!

kotoutujan! ja! kotouttajan! eli! viranomaisen,! järjestön,! vapaaehtoisen! tai! koko!

ympäröivän! yhteiskunnan! välillä.! (Alitolppa1Niitamo! &! Säävälä! 2013,! 6–7f! Työ1! ja!

elinkeinoministeriö!45/2016,!14.)! 

!

!

5.1!Ilman!huoltajaa!tulleiden!kotoutuminen!

!

Kyllä!se!oletus!on,!että!nuori!kotoutuu!niinku!pitkälti!ton!koulutuksen!kautta.!
(EA1)!

 

Yksin! alaikäisinä! Suomeen! tulleet! nuoret! tarvitsevat! tukea,! ohjausta! ja! neuvontaa!

paitsi!turvapaikkaprosessin!aikana!myös!myönteisen!päätöksen!jälkeen!ja!erityisesti!

täytettyään! 181vuotta,! jolloin! edustajan! tehtävät! lakkaavat.! Osa! näistä! nuorista! on!

tuetun! asumisen! piirissä,! osa! hyvinkin! yksin! uudessa! tilanteessa! ja! TE1keskusten!

palvelut!tai!edes!osaaminen!tunnistaa!näitä!erityistarpeita!ja!haasteita!eivät!aina!ole!

riittäviä.!Siirto! ja!Hammar! (2016,! 190–191)! nostavat! esiin! kuntien!erilaiset! resurssit!

tehdä!kaikille!halukkaille!tai!tarvitseville!edes!alkukartoitusta.!!

 

Yksinkertaistettuna! ja! käytännön! tasolla! hyvä! kotoutuminen! on! usein! nähty!

maahanmuuttajien! koulutukseen! ja! työelämään! pääsyn! kautta! ja! kotouttamistoimet!

sekä! ohjaus1! ja! neuvontatyö! ovat! suuntautuneet! opiskelu1ja! työpaikan! saantiin.!

Kuitenkin! maahanmuuttajanuorten! riski! jäädä! koulutuksen! ja! työmarkkinoiden!

ulkopuolelle!on!moninkertainen!kantaväestöön!verrattuna!ja!huolta!aiheuttavat!myös!

nuoret,! jotka! keskeyttävät! koulun! käynnin! kokonaan.! ! Yksintulleiden!

kotoutumispoluista! Suomessa! ei! ole! juuri! tietoa! saatavilla! ja! tähän! Työ1! ja!

elinkeinoministeriössä! ja! Kotouttamisen! osaamiskeskuksessa! toivottiin! tarkempaa!

seurantaa!ja!tilastoja!jatkossa,!jotta!ohjaus1!ja!neuvontapalvelut!olisivat!oikea1aikaisia!

ja! oikein! mitoitettuja.! ! Jotain! osviittaa! voimme! saada! Siirtolaisinstituutin! Halaten! 1

hankkeesta!vuodelta!2014,!jossa!haastateltiin!13!Suomeen!vuosina!200712010!ja!jo!



!

!

54!

19901luvulla! yksin! tullutta! alaikäistä! turvapaikanhakijaa,! jotka! olivat! saaneet!

myönteisen!päätöksen!ja!siirtyneet!jo!aikuisuuteen!ja!työelämään.!!

 

Haastateltujen! pieni! määrä! sekä! kaikkien! osallistuneiden! jokseenkin! ”positiivinen”!

elämänpolku! eivät! tee! tuloksista! täysin! yleistettäviä,! mutta! haastatteluista! löytyi!

kuitenkin! saman! suuntaisia! tuloksia! kuin! Tukholmassa! vielä! käynnissä! olevasta!

tutkimushankkeesta,! jonka!mukaan!yksintulleiden!koulutuspolut!ovat! kantaväestöön!

verrattuna! varsin! lyhyet! ja! jonka! mukaan! nuoret! päätyvät! työmarkkinoille!

määräaikaisiin!työsuhteisin!matalapalkka1aloille.!Nuoret!tavoittelevat!aikuisen!statusta!

hakeutumalla! nopeasti! töihin,! koska! kokevat! mahdollisesti! taloudellista! vastuuta! ja!

huolta! kotimaahan! jääneestä! perheestä,! jolle! he! lähettävät! rahaa! päätyen! samalla!

heikkoon! työmarkkina1asemaan.! (Björklund! 2014a,! 44–47f! Kivijärvi! 2015,! 148–157f!

Työ!ja!elinkeinoministeriö!29/2014.)!

 

Samansuuntaisia!tuloksia!on!esittänyt!Pekka!Myrskylä!(2011),!joka!on!tutkinut!nuorten!

opinto1!ja!työllistymispolkuja!ja!erityisesti!niiden!ulkopuolelle!jäämistä.!Yksintulleiden!

kohdalla! lisähaasteena! nähdään! oppivelvollisuusikäisten! kohdalla! peruskoulun!

opetussuunnitelman! laajuisten! opintojen! suorittaminen! hyvin! nopealla! aikavälillä!

puutteellisella! kielitaidolla.! Opiskelumotivaatio! on! yleensä! opintojen! alkuvaiheessa!

hyvä,!mutta!vaatimustaso!elämäntilanteeseen!nähden!on!yksinkertaisesti! liian!kova.!

(Arvola,! Kuikkaniemi! &! Siren! 2014,! 25f! Björklund! 2014a,! 31–41f! Työ1! ja!

elinkeinoministeriö! 40/2015,! 49.)! Puuronen! (2011,! 58160)! kirjoittaa! rakenteellisesta!

rasismista,! jossa! lainsäädäntö! ja! instituutiot! sekä!niiden! toimintatavat! jättävät! jotkin!

ryhmät! toisia! heikompaan! asemaan.! Yksintulleiden! turvapaikanhakijoiden! kohdalla!

tämä!institutionaalinen!syrjintä!on!helposti!nähtävillä.!!

 

Kotoutuminen! ei! ole! vain! onnistuneita! opiskelupolkuja! ja! työllistymistä! vaan!mielen!

hyvinvointia! ja! osallisuutta.! Erityisesti! turvapaikanhakijoiden! kohdalla! pinnalle!

nousevat! kotoutumisen! viranomaistason! rinnalle! ja! ylikin! sen! haasteellinen!

emotionaalinen!ja!psykologinen!taso.!Suomen!Mielenterveysseuran!asiantuntija!Suvi!

Piironen! listasi! EAPN:n! 1.3.2016! pidetyssä! seminaarissa! turvapaikanhakijoiden!
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yleisimpiä! syitä! hakeutua! kriisivastaanotolle:! traumaattiset! kokemukset,! vaikeus!

sopeutua! uuteen! kulttuuriin! eli! niin! sanottu! maahanmuuttokriisi,! jossa! siirtyminen!

uuteen! yhteiskuntaan! ja! kulttuuriseen! ympäristöön! kriisiytyy,! ongelmat! oleskelulupa!

prosessissa!sekä!perheenyhdistämisen!prosessin!vaikeudet.!Pakolaisuuteen!liittyviä!

mielenterveyden! riskitekijöitä! ovat! mm.! pakoon! johtaneet! olosuhteet,! pakomatkan!

aikana! tapahtuneet! asiat,! erot! ja! menetykset,! vastaanottavan! maan! olosuhteet! ja!

ilmapiiri,! kotimaan! ja! läheisten! tilanne! sekä! maahanmuutto! elämänmuutoksena!

(Piironen!2016).!!

 

Lista! on! hyvä! muistutus! siitä,! miten! vaikeiden! asioiden! kanssa! useat!

turvapaikanhakijat! ja! erityisesti! yksintulleet! nuoret! kamppailevat.! ! Ilman! huoltajaa!

tulleilla! on! merkittävästi! enemmän! traumaattisia! kokemuksia! takanaan,! kuin!

perheidensä!kanssa!tulleilla!(Työ1!ja!elinkeinoministeriö!40/2015,!49).!!

Mielenterveys,!hyvinvointi!ja!sosiaalinen!integraatio,!jotka!myöskin!on!kaikki!on!
tavallaan!samaa!kimppua,!mutta!se!kotoutuminen!ei!varmaankaan!edisty,!jos!
ei! ole! vaikkapa! riittävää!mielenterveyttä! tai! terveyttä! ylipäänsä! ja! sosiaaliset!
verkostot! ja! tämmöinen! sosiaalinen! integroituminen! taas! tukee! sitä! mielen!
hyvinvointia.!(EA2) 

...että!ei!pelkästään!se!kielitaito!ja!oppiminen!ja!koulussa!opitut!asiat,!vaan!ne!
oppii!niin!kuin!hoitamaan!asioita!itse!ja!selvittämään!asioita!itse!ja!sit!ne!kysyy!
neuvoo!ja!se!itsenäisyys!ja!se,!et!alkaa!tietää!miten!täällä!asiat!toimii!ja!järjestyy.!
(EA1)!

 

Kotoutuminen!ei!ole!synonyymi!hyvälle!mielenterveydelle,!mutta!hyvällä!integraatiolla!

on! ilmiselvät! yhteydet! myös! mielenterveyteen! ja! päinvastoin! ja! onnistunut!

kotoutuminen!ilman!riittävää!mielen!hyvinvointia!on!mahdotonta.!

!

!
5.2!Kotoutuminen!ilman!perhettä?!

!

Se,! että! ihminen! ei! saa! omaa! perhettä! Suomeen,! estää! toipumista,!
kotoutumista!ja!sairastuttaa.!(Psykiatri!Tapio!Halla,!Aamulehti!11.9.2016)!

 

Alaikäinen! yksintullut! turvapaikanhakija! on! monenlaisen! institutionaalisen! tuen! ja!

toimien!kohteena!ryhmäkodeissa,!perheryhmäkodeissa,!koulussa!ja!kunnan!sosiaali1!
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ja!terveyspalveluissa,!mutta!suurena!kysymyksenä!on!kuinka!käy!kotoutuminen!ilman!

perhettä?!Viimeisenä!kysymyksenä!kaikille!opinnäytetyötämme!varten!haastatelluille!

oli!“Kuka!tai!mikä!korvaa!perheen?”.!Vastauksena!oli!useimmiten!pitkä!hiljaisuus.!

Niin,!sehän!se!on!se!kysymys,!et!kuka!tai!mikä!sen!korvaa!ja!miten!nuori!sen!
kanssa! tulee! toimeen…(tauko).!Ei!mulla!ole!siihen!vastausta.!Ei...ei!perhettä!
varmaankaan!mikään!voi!sillä!tavalla!korvata.!(EA2) 

No!ei!mikään!korvaa.!Osalla!perhe!on!tapettu!tai!kadoksissa.!Mutta!se,!että!on!
joku! perhe! ja! koti,! missä! nuori! saa! olla! vielä! se! pelokas,! alaikäinen,!
yksinäinen…lapsi…! eikä! hänen! tarvitse! suoriutua! mistään! niistä!
käsittämättömistä!asioista,!mitkä!liittyy!turvapaikkaprosessiin.!Sellainen!vilpitön!
välittäminen!ja!rakkaus.!(pitkä!hiljaisuus)!(AT2) 

Ei!kukaan.!Ei!pysty...ne!menetykset!on!niin!suuria.!(EA1)!

 

Samaan! aikaan! kun! pakolaisten! määrä! globaalisti! lisääntyi,! Suomen! hallituksen!

turvapaikkapolitiikka! kiristyi.! Vuoden! 2015! turvapaikkapoliittinen! toimenpideohjelma!

keskittyi! “vetovoimatekijöiden”! kitkemiseen! ja! Maahanmuuttovirasto! teki! uusia!

maalinjauksia! koskien!Somaliaa,!Afganistania! ja! Irakia,! joka! käytännössä! tarkoittaa!

kielteisiä!turvapaikkapäätöksiä! ja!pakkopalautuksia!näihin!maihin.!Myös!yksintulleita!

alaikäisiä!on!poikkeuksellisesti!palautettu.!Oikeusapua!ja!valitusoikeutta!heikennettiin!

ja! perheenyhdistämisen! kriteereitä! kiristettiin! muun! muassa! tulorajoilla,! jotka!

laajennettiin! vuoden! 2016! aikana! koskemaan! myös! ilman! huoltajaa! tulleita!

turvapaikanhakijoita.!Humanitaarinen!suojelu!poistettiin!laista!kokonaan.!(Fingerroos,!

Tapaninen!&!Tiilikainen!2016,!7–16.) 

!

Nämä!kaikki!lainmuutokset!ja!erityisesti!lain!tulkinnan!muutokset!koskivat!ja!koskevat!

erityisesti!yksintulleita!alaikäisiä!turvapaikanhakijoita,!heidän!oikeudellista!asemaansa!

ja! hyvinvointiaan.! Käytännössä! tämä! tarkoittaa! sitä,! että! lähes! kaikki! tänne! ilman!

huoltajaa!saapuneet!turvapaikanhakijalapset!myös!jäävät!Suomeen!ilman!perheitään.!

Perhe!voi!tarkoittaa!äidin!ja!isän!lisäksi!sisaruksia!ja!isovanhempia,!koko!lähisukua.!

Yksintulleita!ei!siis!tulisi!ajatella!vain!yksin!maahan!tulemisen!kautta!vaan!myös!yksin!

jäämisen!ja!yksin!elämisen!kautta!(Kivijärvi!2015,!128).!

 

Kyllähän! se! on! järkyttävää,! että! se! perheenyhdistäminen! on! tehty! vielä!
vaikeammaksi! kuin! mitä! se! on! vuosien! aikana! ollut.! Nythän! se! on! tehty!
käytännössä! mahdottomaksi.! Kyllähän! se! jo! näkyy! ja! tulee! näkymään!
kotoutumisessa!ja!kaikessa!muussa.!Eihän!sitä!ihminen!voi!täysin!kotoutua,!jos!
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hänet!on!revitty!ihan!auki,!ettei!ole!sitä!oikeaa!perhettä.!Varsinkin!kun!puhutaan!
nuorista!ihmisistä,!mutta!yksi!turvallinen!aikuinen!voi!olla!jo!merkittävä.!(AT1) 

!

Yksintulleiden!alaikäisten!perheenyhdistämisestä!on!tullut!lähes!mahdotonta!ja!tutkija!

Anna1Kaisa! Kuusisto! Arponen! (2016)! kirjoittaa! provokatiivisesti! ”perheettömäksi!

suojelluista”! lapsista.! Vuonna! 2013! perheenyhdistämistä! haki! 157! yksintulleen! ja!

kansainvälistä!suojelua!saaneen!huoltajaa! ja!näistä!yksi!sai!myönteisen!päätöksen.!

Vuonna! 2015! hakemuksia! jätettiin! vain! 20! ja! näistä! myönteisiä! oli! 5.!

Perheenyhdistämisen!tarve!ei!suinkaan!ole!vähentynyt,!erityisesti!kun!yksintulleiden!

määrä! on! kasvanut,! vaan! luvut! kertovat! siitä,! että! pelkän!

perheenyhdistämishakemuksen! vireille! saaminen! on! useimmille! mahdotonta.!

(Kuusisto1Arponen!2016,!95.)!!

!

Perheen! merkitys! nuorten! hyvän! kotoutumisen! edellytyksenä! tunnustetaan! ja! sen!

nähdään!olevan!myös!oleellinen!kouluttautumista!tukeva!asia!(Alitolppa1Niitamo,!Anne!

&! Leinonen,! Elina! 2013,! 101f! Lähteenmäki! 2016),! mutta! yksintulleiden! kohdalla!

perheyhteys! on! katki! ja! tehty! jopa! mahdottomaksi! uusien! ulkomaalaislakien! sekä!

kiristyneiden! perheenyhdistämisen! ehtojen! ja! laintulkintojen! kautta.! Jos!

perheenyhdistämisen! kriteerit! säilyvät! näin! tiukkoina! tai! niitä! yhä! kiristetään,!

tukiperheistä!tulee!entistä!tärkeämpi!tukikeino!yksintulleille!nuorille. 

 

Carla! Schubert! (2013,! 63)! kirjoittaa! maahanmuutosta! ”monien! jäähyväisten!

jättämisenä”.! Yksintulleiden! kohdalla! tämä! tarkoittaa! oman! kielen,! kulttuurin,!

elämänarvojen,!tapojen!ja!myös!omien!läheisten!ja!perheen!hyvästelyä.!Yksintulleilta!

puuttuu! elintärkeä! perheentuki,! joka! kannattelee! ja! ohjaa! moninkertaisissa!

liminaalitiloissa,! joissa! yksintullut! nuori! elää! (lapsuus–aikuisuus,! lähtömaa–uusi!

yhteiskunta,! valtakulttuuri–oma! kulttuurinen! tausta)! ja! tähän! kohtaan! useat!

haastateltavamme!toivoivat!tukihenkilöitä!ja!1perheitä!suuntaamaan!nuorta!kohti!omaa!

ja!itsenäistä!elämää.!Aineistostamme!nousi!esiin!se,!kuinka!tukihenkilö!tai!kummiperhe!

astuisi!sille!paikalle,!jolla!normaalisti!ovat!lapsen!huoltajat.!!

!Tukihenkilö,!aikuinen!voisi!parhaimmillaan!kertoa!sen!minkä!vanhempi!kertoo!
lapselleen.!(EA1) 

...henkilökohtaista! tukea,! eikä! niinku! ryhmäpohjaista! vaan! sellaista!
henkilökohtaista! tukea,! joka! perustuu! juuri! hänen! omaan! henkilökohtaiseen!
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tilanteeseen! ja! tarpeeseen...olisi! sellainen! tavallaan! silta! aikuiseen! elämään,!
mitä! kaikkea! se! sit! tarkoittaakaanf! itsenäistymiseen! ja! arjen! hallintaan! ja!
opiskelupaikan! löytämiseen,! työelämään! pääsemiseen! tai! niiden! vinkkien! ja!
tietojen! antamiseen! mitä! tarvitaan,! että! sinne! työelämään! voisi! ylipäänsä!
päästä.!Vähän!niin!kuin!sitä,!mitä!normaalisti!nuoret!saa!omilta!vanhemmiltaan,!
mikä!näiltä!yksintulleilta!sitten!puuttuu.!(EA1)!

 

Yksi!haastateltu!esitti!ajatuksen,!jonka!mukaan!yksintulleen!nuoren!kotoutumispolku!

saattaa! olla! helpompi! kuin! perheensä! kanssa! saapuneen,! siitä! huolimatta,! että! oli!

syvästi!huolissaan!tämän!hetkisestä!perheenyhdistämispolitiikasta!ja!”perheettömiksi!

suojeltujen”! nuorten! tilanteesta.! Hän! näki! näiden! nuorten! tilanteessa! myös!

mahdollisuuksia,!joihin!tulisi!tarttua!ja!jotka!voisivat!kantaa!hyvää!hedelmää!ainaisten!

uhkakuvien!sijaan.! 

Nähdään! se! nuori! mahdollisuutena! ja! annetaan! nuorelle! ne! mahdollisuudet!
mitkä! meillä! on! tarjota,! lähtee! rakentamaan! sitä! koulutuspolkua! ja! polkua!
työelämään,!niin!kai!se!on!sitä!kotoutumista.!(EA3)!

 

Perheen!merkitys!paitsi!kotoutumisen!myös!kokonaisvaltaisen!hyvinvoinnin!kannalta!

on!merkittävä!ja!aineistossamme!tämä!ero!perheestä!tai!sen!poissaolo!nähtiin!nuoren!

kannalta! ratkaisevana! menetyksenä,! jota! mikään! tai! kukaan! ei! täysin! korvaa.!

Tukiperhe!ei!voi!asettua!nuoren!alkuperäisen!perheen!paikalle,!mutta!se!voi!osaltaan!

edesauttaa! nuorta! sopeutumaan! uuteen! ympäristöön! ja! luoda! kodinomaisia! hetkiä!

yksinasumisen!tai!laitosasumisen!rinnalle!ja!tarjota!turvallisia!ja!pysyviä!ihmissuhteita.!!

!
!
5.3!Tukiperheen!merkitys!nuoren!kotoutumiselle!

!

Tapahtuuko! todellinen! kotoutuminen! viranomaistahojen! kautta! vai! arkisessa!

kanssakäymisessä! ja! arjen! kohtaamisten! kautta! asumisyksiköiden! ja! virastojen!

ulkopuolella?!Monilla! turvapaikanhakijoilla! ja!myös!yksintulleilla!nuorilla!on! jo!ennen!

mahdollisen! myönteisen! turvapaikkapäätöksen! tai! oleskeluluvan! saamista! pitkä!

odotusaika! Suomessa! ennen! ja! jälkeen! maahanmuuttoviraston! puhuttelun,! jolloin!

yhteydet! suomalaiseen! palvelujärjestelmään,! yhteiskuntaan! ja! ihmisiin! alkavat!

muodostua! jo! ennen! varsinaisia! myönteisen! päätöksen! jälkeisiä! virallisia!
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kotouttamisvaiheita.!Tässä!kohtaa!tukihenkilöiden!ja!vapaaehtoisten!antama!tuki!voi!

olla!arvokasta. 

Et!sen! tukiperheen! tärkein! tehtävä!on,!että!se!on!kurkistus!siihen!normaaliin!
tavalliseen! elämään! Suomessa,! miten! Suomessa! eletään! niinku! monessa!
mielessä,! et! nuori! näkee! sen! ja! saa! niitä! tärkeitä! kontakteja! ja! turvallisia!
aikuiskontakteja,!jotka!perustuu!sit!johonkin!muuhun!kuin!tähän!järjestelmään.!
(EA3)!

Se!on!merkittävää,!että!saa!tukiperheen!jo!oleskelulupaa!odotellessa.!(AT1)!

 

Nuorten!kohdalla,! jos!turhat!esteet!puretaan,!kotoutuminen!voi!sujua!iäkkäämpää!ja!

kenties!jo!työelämässä!ansioitunutta!ihmistä!paremmin,!oma!entinen!yhteiskunnallinen!

asema!ei!ole!uhattuna!koska!sitä!vasta!rakennetaan!eikä!perheen!sisäinen!eritahtinen!

kotoutuminen! ole! haasteena.! ! Nuorille! on! tärkeää! tulla! hyväksytyksi,! kohdatuksi! ja!

nähdyksi!omana!itsenään!eikä!vain!ulkoapäin!määritellyn!ja!yksipuolisen!“yksintullut!

alaikäinen!turvapaikanhakija”1roolin!kautta!(Häkli,!Korkiamäki!&!Kallio!2016,!15–16).!

Nuoren! identiteetti,! maailmankuva,! uskonnollinen! vakaumus! sekä! opiskelu1! ja!

työorientaatiot! ovat! vielä! mukautuvia! ja! muuntautuvia! ja! siirtymät! maasta! ja!

järjestelmästä! toiseen! saattaisivat! siis! sujua! jouhevasti,! jos! nuoren! tukena! on!

kannattelevia!rakenteita!ja!sosiaalisia!verkostoja!kuten!tukiperheitä!tai!ystäviä.! 

Tukiperheen! kautta! Suomeen! syntyy! “siteitä”! ja! “siltoja”,! joita! arvioidaan!

Maahanmuuttovirastossa! ja! sitä! kautta! tukiperheen! olemassaolo! mahdollisesti!

vaikuttaa!myös!oleskelulupien!jatkopäätöksiin.!Tukihenkilön!merkitys!tässä!annetussa!

merkityksessä!olisi!siis!nuoren!elämänpolun!ja!kotoutumisen!kannalta!huomattava. 

..niin!he!(tukiperhe)!on!kirjoittanut!lausuntoja,!kun!me!ollaan!haettu!jatkolupaa!
kun!nuori!on!saanut!vain!yhden!vuoden!oleskeluluvan,!niin!ei!siitä!varmaan!oo!
haittaa!että!sillä!on!edustajan! lausunto! ja! tukiperheen! lausunto...et!Suomeen!
syntyneitä! siteitä! ja! verkostoja! ja! ne! voi! kanssa! omalta! osaltaan! kertoa! siitä!
kotoutumisesta,! en! tietenkään! tiedä! mikä! niiden! lausuntojen! vaikutus! on!
Migrissä,! mutta! yritetään! kuitenkin! kuvata! just! niitä! siteitä,! koska! Migri! on!
kuitenkin!sanonut,!että! jatkolupahakemuksissa! ihan!virallisesti!katsotaan!niitä!
Suomeen!syntyneitä!siteitä.!Et!mitä!ne!voi!nyt!nuorella!olla?!Kun!ei!se!voi!olla!
naimisissa,!eikä!sillä!oo!lapsia,!mut!sillä!on!kavereita!ja!tukiperhe.!(EA2) 

.! 

Kotoutuminen!onnistuessaan!on!prosessi,!jossa!kaikki!osapuolet!vaikuttavat!toisiinsa,!

muuttavat! ja! kenties! laajentavat! ajatus1! ja! toimintamalleja.! Kaksisuuntainen!

kotoutuminen! on! mahdotonta! ilman! ”normaaleja”! kytköksiä! ja! siteitä! suomalaiseen!
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yhteiskuntaan! ja! elämään.! Yksintulleiden! nuorten! siteet! kantaväestöön! ovat! usein!

heikot! ja! nuoret! toivovat! itselleen! suomalaisia! ystäviä.! Vapaamuotoiset! suhteet!

kantaväestöön!ovat!tärkeitä,!ne!luovat!mahdollisuuksia!osallisuuteen!ja!toimijuuteen. 

Kyllähän!se!(nuori)!saa!niistä!ystäväperheistä!niitä!malleja!et!miten!se!perhe!
elää! ja!missä!vanhemmat!on! töissä! ja!mitä!niitten! lapset! tai!nuoret! tekee! tai!
opiskelee,! missä! kesätöissä,! et! tulee! niitä! kontakteja.! Et! useinhan! joku!
kesätyöpaikka!löytyy!jonkun!kontaktin!tai!tutun!kautta,!et!tulee!niitä!verkostoja.!
(EA1)!

 

Kotouttamistyötä! tekevät! paitsi! ne! viranomaiset,! joille! se! kotouttamislain! mukaan!

kuuluu,!myös!kaikki! kansalaiset,! jotka!ovat! tekemisissä!Suomen!ulkopuolelta! tänne!

muuttaneiden! ihmisten! kanssa.! Kolmannen! sektorin! merkitys! kotouttavassa! työssä!

kasvaa!jatkuvasti! ja!se!on!myös!otettu!huomioon!Valtion!kumppanuusohjelmassa!ja!

mainitaan! kotouttamisohjelmassa.! Tämä! kansalaisten! rooli! hyvän! ja! onnistuneen!

kotoutumisen!vahvistajana!tuli!esiin!myös!haastatteluissamme:! 

Toivoisi,! että! viranomaiset! ottaisi! siitä! vahvasti! vastuuta,! mutta! että! kolmas!
sektori!olisi!siinä!tukena,!että!kyllä!se!on!meistä!ihan!jokainen...mutta!että!kaikki!
yhdessä! ja! tietysti! kaikkien!suomalaisten!velvollisuus!on!ottaa!hyvin!vastaan!
tukea!tarvitsevat!ihmiset.!(AT3)!

!

Yksintulleiden! kohdalla! tämä! kolmannen! sektorin! antama! tuki! voi! olla! erityisen!

merkittävää.!Kotoutuminen!ei!voi!onnistua,!jos!kukaan!ei!koskaan!kutsu!nuorta!kotiinsa!

tai!jos!nuoren!ympärillä!olevat!aikuiset!ovat!kaikki!töissä.!Kotoutumiseen!tai!pikemmin!

kotiutumiseen! tarvitaan! aitoja! ja! vapaaehtoisuuteen! pohjautuvia! ihmissuhteita.!

Tukiperhetoiminnassa! tulisi! korostaa! tätä! ystävyyden!merkitystä! nuoren! ja! perheen!

välillä.!!

 

!
6!KULTTUURISENSITIIVISYYS!

!

!

Ihminen!ei!välttämättä!edusta!yhtään!mitään!kulttuuria.!(EA3) 

Et!jos!ois!sellanen!loistava!kulttuurisensitiivinen!nuoruuspaketti,!niin!mä!heti!sen!
tilaisin.!(AT3)!
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Kaksisuuntainen! kotoutuminen! ja! kulttuurisensitiivisyys! kietoutuvat! mielestämme!

vahvasti! yhteen.! ! Kuinka! kulttuurisensitiivisyys! toteutuu! käytännön! tasolla! ja! kenen!

vastuulla!nuoren!oman!kielen!ja!kulttuuritaustan!tukeminen!olisi!ja!ennen!kaikkea!mikä!

vapaaehtoisten!rooli!tässä!kielen,!kulttuurin!tai!uskonnon!tukemisessa!voisi!olla?!Onko!

kulttuurisensitiivisyys! niin! oleellinen! ja! itsestään! selvä! osa! jo! järjestöjen! ja!

vapaaehtoisten!toimintaa,!että!siitä!ei!tarvitse!puhua!vai!onko!vapaaehtoisten!kanssa!

toimiessa! syytä! ottaa! huomioon! mahdollinen! tiedostamaton! epäpätevyys?! Tässä!

luvussa!käsittelemme!kulttuurisensitiivisyyttä!ja!miten!se!tulisi!huomioida!tukiperheiden!

koulutuksessa!ja!nuorten!ja!vapaaehtoisten!kohtaamisissa.! 

 

Oleskeluluvan!myöntämisen!yhteydessä! tiedon!antavan!viranomaisen! tehtävänä!on!

antaa! maahanmuuttajalle! Perustietoa! Suomesta! –opas,! jossa! kerrotaan!

suomalaisesta! yhteiskunnasta,! sosiaaliturvasta,! Suomen! historiasta! ja! esimerkiksi!

suomalaisista! tavoista! tervehtiä! (Työ1! ja! elinkeinoministeriö! 5/2014,! 12f!Perustietoa!

Suomesta! 2017).! Suomessa! aina! asuneena! suomalaisena! oppaan! lukeminen! on!

hämmentävä! kokemus.! Liki! viiteenkymmeneen! sivuun! on! mahdutettu! suuri! määrä!

sekä! lakeihin,! viranomaisiin,! arvoihin,! kulttuuriin! ja! tapoihin! liittyvää! tietoa,! jotka!

tuntuvat!samaan!aikaan!vierailta,!ulkokohtaisilta!ja!etäisesti!tutuiltaf!näinkö!Suomessa!

eletään!ja!ajatellaan!ja!näinkö!minä,!suomalainen!käyttäydyn?!Oppaassa!suomalaiset!

kuvataan! ikään! kuin! yhtenäisenä! ryhmänä! ja! opas! rakentuu! ehkä! vahingossakin!

dikotomian!kautta,!jossa!suomalaiset!ovat!jotain,!mitä!maahanmuuttajat!eivät!ole. 

Kulttuurisensitiivisyydestä! mä! puhun! jonkun! jonkun! verran! mutta! sehän! on!
sellainen! iso! ja! aika!monipuolinen! juttu,!mutta! että! jos! saa! ihmisiä! viritettyä!
siihen,!että!ei!oo!jotain!yhtä,!että!“onko!näiden!kulttuurissa!näin!tai!näin?”!Et!se!
voi!olla!aika!yksilöllistä!ja!erilaisia!taustoja!...et!se!ois!aika!tärkee,!että!välttäisi!
aika!monia!väärinkäsityksiä,!kun!hahmottaisi!että!yhteiskunnat,!perheet,!koulut,!
kulttuurit!et!niistä!voi!olla!vähän!erilaisia!tulokulmia.!(AT3)!

 

Kulttuurisensitiivisyys! mainittiin! vain! tässä! yhdessä! haastattelussa! selkeänä! ja!

tarpeellisena!osana!tukiperheen!tarvitsemia!tietoja!ja!taitoja.!Toisessa!haastattelussa!

varoitettiin! kulttuurien! taakse!piiloutumisesta! ja! korostettiin! kohtaamisen!merkitystä.!

Sanat!kulttuuri! ja!uskonto!mainittiin! järjestöjen!haastatteluissa!kerran! ja!kysyttäessä!

tukiperheiden!koulutuksen!sisällöistä!vastauksena!oli!“kulttuurillisia!asioita!kuten!ruoka!
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ja!rukoukset!“.!Lause!“kohdataan!ihminen!ihmisenä!ilman!ennakko1odotuksia”!(AT1)!

voidaan!tulkita!edustavan!kulttuurisensitiivisyyttä!arvostavana!työotteena.!!

 

Kulttuurisensitiivisyys! on! ennen! kaikkea! itsereflektiivisyyttä,! jossa! omaa! ajattelua,!

maailmankuvaa,! arvoja,! toimintatapoja,! käsitystä! itsestä! ja! toisesta,!

sukupuolirooleista,! etnisyydestä! ja! uskonnoista! reflektoidaan! jatkuvasti.!

Kulttuurisensitiivisyys!lähtee!ajatuksesta,!jossa!ei!ole!niinkään!kulttuuria!ja!kulttuurien!

välisiä! eroja! vaan! enemmänkin! ihmisten! välisiä! onnistuneita! tai! epäonnistuneita!

kohtaamisia.!! 

Kyllä! musta! monet! sellaiset! ihmiset,! jotka! on! paljon! työskennelleet!
maahanmuuttajien!kanssa,!kuitenkin!sanoo,!että!ei!se,!että!niistä!kulttuureista!
rupeaa!ottamaan!selvää,! se!ei! oo! ratkaisu.!Ei! voi! ottaa!kaikista! kulttuureista!
selvää,!sitä!paitsi!se!saattaa!ohjata!väärään!suuntaan.!Että!ei!voi!kuvitella,!et!
mulla!täytyy!olla!ensin!joku!käsitys!mitä!kulttuuria!tuo!ihminen!edustaa.!Se!voi!
mennä!todella!pieleen.!(EA3)!

 

Edellisessä! siteerauksessa! tulee! esille! ajatus! ihmisestä! kokonaisuutena.!

Kulttuurisensitiivisyys! tarkoittaa! laajempaa! ymmärrystä! ajattelutavoista,! se! nostaa!

esille! halun! nähdä! asiat!myös! toisin,! kuunnella! ja! antaa! toisen! itse! sanoittaa! omia!

kokemuksiaan! ja! ja! tätä! kautta! lisätä! ymmärrystä.! Kulttuurisensitiivisyyteen! sisältyy!

pyrkimys!ymmärtää!paitsi!toisen!myös!omia!kulttuurisia!erityispiirteitä!ja!ennen!kaikkea!

nähdä! ihmisen!yksilöllinen! tilanne.!Puukari! ja!Korhonen! (2013,!13–15)!muistuttavat!

ihmisen!olevan!kulttuurisen!lisäksi!kokeva,!ajatteleva,!toimiva,!sosiaalinen,!biologinen,!

hengellinen! ja! poliittinen! kokonaisuus.! Kulttuuriset! kohtaamiset! tapahtuvat! aina!

tietyssä!paikassa!ja!tämä!kontekstualisoiminen!on!osa!kulttuurisensitiivisyyttä.!Ihminen!

on! aina! muuntuva! kokonaisuus! eikä! edusta! vain! jotain! yhtä! ja! tiettyä! “kulttuuria”.!

Teema!tuli!aineistossamme!esille!lähinnä!siihen!liittyvien!epäselvyyksien!ja!olettamien!

muodossa! ja! sitä! kautta! millaisia! vapaaehtoisen! tukiperheen! ja! yksintulleen!

turvapaikanhakijanuoren! kohtaamisen! haasteita! “kulttuurien! kohtaamisista”! voi!

seurata. 

Jos! miettii! jotain,! niin! sitten! kysyy! suoraan,! eikä! oleta.! Ei! lähdetä! ylhäältä!
alaspäin.!(AT1) 

Et!mitä!tahansa!voi!tulla,!et!vaikka!ois!kuinka!perehtynyt,!että!miten!tyypillisessä!
hazara1kylässä!harjoitetaan!uskontoa,!niin!ei!sillä!oo!välttämättä!tekemistä!sen!
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kanssa!mitä! ne! teinit! keksii.! Et! sillai!mä! yritän! kuvata! sitä!mahdollisuuksien!
avaruutta,!et!ei!oleta!ihan!samoja!asioita.!(AT3)!

 

Kotoutumisen! vastavuoroiset! elementit,! joissa! maahanmuuttaja! vaikuttaa!

vastaanottavaan! yhteiskuntaan! eikä! vain! toisinpäin,! eivät! nousseet! esille!

koulutuksissa! tai! tapaamisessa,! joissa! olemme! olleet! koskien! yksintulleita! nuoria.!

Päinvastoin!on!korostettu!suomen!kielen!nopeaa!oppimista! ja!suomalaisten!tapojen!

noudattamista.!Myöskään!haastatteluaineistostamme!ei! noussut! erityisesti! esiin! se,!

miten!tukiperheet!voisivat!tukea!ilman!huoltajaa!tulleiden!nuorten!mahdollisuutta!oman!

äidinkielen!tai!uskonnon!harjoittamiseen,!siitä!huolimatta,!että!ne!selkeästi!mainitaan!

kotoutumislaissa! ja! kotoutuminen! nostettiin! yhdeksi! tukiperheiden! toiminnan!

tärkeimmäksi!tavoitteeksi.!!

 

Vapaaehtoisen!rooli!on!olla!avoin!ja!kohdata!nuori!ilman!kulttuurisia!ennakkokäsityksiä!

ja! toisaalta! olla! valmis! kohtaamaan! myös! oma! taustansa! “jonkun! kulttuurin! tai!

uskonnon”! edustajana! ja! olla! valmis! purkamaan! näitä! kulttuurisia! käsityksiä.!

Itsereflektiivinen! lähestymistapa! vapaaehtoistoiminnassa! on! suotavaa! ja! sitä! voi!

harjoitella.! Vapaaehtoistyössä! tulee! edetä! monikulttuurisesta! ajattelusta!

kulttuurisensitiiviseen!ja!holistiseen!työotteeseen.!!

Varmaan! joku! semmoinen!avoimuus,! et! uskaltaa! kohdata! ihmisen!siellä! sen!
värin!tai!huivin!tai!kulttuurin!takana.!Et!on!kiinnostunut!siitä!ihmisestä!enemmän!
kuin!siitä!mitä!kulttuuria!hän!nyt!edustaa.!(EA3)!

 

Kanadalaisen! John! Berryn! tunnettu! akkulturaatiomalli! koskien! maahanmuuttajien!

sopeutumista! uuteen! kulttuuriin,! jakaa! sopeutumisprosessin! neljään! osaanf!

assimilaatio,! integraatio,! segregaatio! ja! marginalisaatio! (Korhonen! 2013,! 37–

38).! ! Integraatiomallia! pidetään! yleisesti! toivottavana! ja!marginalisaatioon! johtavaa!

akkulturaatioprosessia! yhteiskunnan! toimivuuden! ja! yksilön! hyvinvoinnin! kannalta!

huolestuttavana.! Tällöin!maahanmuuttaja! kadottaa! alkuperäisen! identiteettinsä! eikä!

häntä!hyväksytä!tai!hän!ei!itse!hyväksy!myöskään!valtakulttuurin!toimintatapoja!vaan!

jää! irralleen! ja! osattomaksi! kaikesta! (emt.! 37–40.)!Esimerkiksi! Pakolaisavun!Kurvi1

projektin! nuorista! (Kivijärvi! 2015,! 93)! osa! koki! jääneensä! kaikkien! kulttuureiden!

ulkopuolelle!ja!tämän!koettiin!aiheuttavan!juurettomuutta!ja!ulkopuolisuuden!tunnetta.!
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Eräässä!haastattelussa!tämänkaltainen!kehityssuunta!nähtiin!yksintulleiden!kohdalla!

huolestuttavana!ja!tukiperheen!merkitys!oli!paitsi!syrjäytymisen!ja!osattomuuden!myös!

radikalisoitumisen!ehkäisyssä.!!

Et!jos!alkaa!mennä!pieleen,!niin!et!nappaako!se!turvaverkko,!et!me!ollaan!ihan!
aitiopaikalla! radikalisoitumisen! ehkäisyssä,! paitsi! että! syrjäytymisen!
ehkäisyssä,!niin!kuin!tämmöisten!isojen!pettymysten!ehkäisyssä!ja!toivoisin!että!
viranomaiset!ottaisi!siitä!vahvasti!vastuuta,!mutta!että!kolmas!sektori!olisi!siinä!
tukena.!(AT3)!

 

Tutkija! Anna1Kaisa! Kuusisto1Arponen! (2016,! 90192)! nostaa! myös! yksintulleiden!

joutumisen! ääriliikkeiden! rekrytoinnin! kohteeksi! todelliseksi! riskiksi,! jota! voitaisiin!

ehkäistä! sekä! inhimillisemmällä! perheenyhdistämispolitiikalla,! että! nuorten! muiden!

sosiaalisia!suhteita!vahvistavilla!toimilla.!Väkivaltaisen!radikalisoitumisen!syyt,!on!se!

sitten!poliittista!tai!uskonnollista!ekstremismiä,!löytyvät!monenlaisen!osattomuuden!ja!

laidoille!jäämisen!kokemuksista.!!Vihapuhe!ja!rasismi!lisäävät!radikalisoitumisen!riskiä.!

Jos! yksin! tullut! nuori! ja! hänen! kulttuurinen! identiteettinsä! ei! saa! lähipiiriltään! tai!

ympäröivältä! yhteiskunnalta! sen! kaltaista! arvostusta! ja! tukea! kuin! nuori! tarvitsisi,!

osallisuuden! ja!onnistumisen!kokemukset!sekä!hyväksytyksi! tulemisen! tunne!voivat!

jäävät!kaukaisiksi.!Radikalisoitumiseen!johtavat!tiet!ovat!nähtävissä!ja!ennakoitavissa,!

kysymys!onkin!siitä,!nappaako!yhteiskunnan!turvaverkko!nämä!nuoret!vai!ei.!(Kirkon!

ulkomaanapu!2017f!Sisäministeriö!2017.)!!

Tukiperheiden! tärkeimpänä! tai! ensisijaisena! tehtävänä! ei! ole! radikalisoitumisen!

ehkäisy,!mutta!kulttuurinen!sensitiivisyys!ja!toisen!arvostava!kohtaaminen!taustoista!

riippumatta! ovat! tärkeitä! arvoja! toiminnassa! ja! ovat! osaltaan! luomassa! nuorelle!

suotuisia! tulevaisuuden! näkymiä! ja! ehkäisevät! siten! osattomuuteen! ja! jopa!

väkivaltaiseen!ekstremismiin!johtavia!polkuja.!Yksintulleiden!turvapaikanhakijanuorten!

tukiperheiden! onnistuneella! toiminnalla! voidaan! siis! nähdä! olevan! yhteiskuntaa!

vakauttavia!piirteitä.!

 

Suhtautuminen! uskonnonvapauteen! ei! ole! kaikissa! asuinyksiköissä! ja!

vapaaehtoistoimijoilla! ollut! aina! selvää.! Tulkitsemme! seuraavan! sitaatin! kuvaavan!

tällaista! tilannetta,! varsinkin! kun! samankaltaista! tietoa! on! tihkunut! useista!

asuinyksiköistä.!
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Kyllähän!me!jo!silloin!omassa!vapaaehtoistoiminnassa!huomattiin!silloin!2015!
hässäkässä!se,!että!aina!on!niitä,! joilla!on!ihan!oma!agenda,!et!niillä!on!joku!
juttu,! mitä! ne! haluu! toteuttaa,! niinku! joku! oma! tarve! eikä! pysty! menemään!
siihen,! et!mitä! se! turvapaikanhakija! tarvii,! eikä!mitä! se! vapaaehtoinen! tarvii.!
(EA2)!

 

Erityisesti! vapaiden! suuntien! seurakunnat! tekevät! vastaanottokeskuksissa! aktiivista!

käännytystyötä! haavoittuvassa! asemassa! olevien! ihmisten! keskuudessa.! Islamista!

kristinuskoon!kääntyneiden!turvapaikanhakijoiden!määrä!on!kasvanut!ja!kristinuskoon!

kääntymisestä! on! tullut! yleinen! peruste! turvapaikkahakemuksia! koskevissa!

valituksissa! sekä! jatkolupa1anomuksissa! ja! Maahanmuuttovirasto! selvittää! näiden!

uskoontulojen!aitoutta.!Näiden!kääntyneiden,! todellisten!tai!ei,! tilanne!voi!kielteisten!

turvapaikka1! ja! oleskelulupapäätösten! ja! palautusten! myötä! vaikeutua! entisestään!

(Helsingin! Sanomat! 4.3.2018).! ! Onnistuneen! kotoutumisen! edellytyksenä! ei! ole!

uskonnon! vaihtaminen! ja! tässäkin! kohtaa! kulttuurisensitiivinen! ja! itsereflektiivinen!

lähestymistapa! vapaaehtoistoiminnassa! on! suotavaa,! erityisesti! jos!

tukiperhetoiminnan!järjestäjänä!on!jokin!seurakunta.!!

 

Kenen!tarpeet!ja!toiveet!edellä!vapaaehtoinen!menee!ja!miten!arvostus!ja!kunnioitus!

toisenlaisesta! kulttuuriympäristöstä! tulevaa! kohtaan! näkyy! hänen! työssään?!

Kokonaista!yhteiskuntaa!ja!”kulttuuria”!ei!voi!opiskella!kirjallisessa!muodossa,!mutta!

kohtaamisen! kulttuuria,! jossa! toinen! kohdataan! ilman! ennakko1olettamia,! voidaan!

järjestöissä!ja!vapaaehtoisten!koulutuksissa!harjoitella.!Tukiperheiksi!etsittiin!useissa!

hakuilmoituksissa! “tavallisia! suomalaisia! perheitä”.! Tämä! ilmaisu! voidaan! tulkita!

itsessään! poissulkevaksi! ja! meissä! heräsi! kysymys,! voiko! esimerkiksi!

maahanmuuttajataustainen!perhe!toimia!tukiperheenä?!

 

Näiden! esimerkkien! valossa! näyttää! siltä,! että! integraation! sijaan! kotoutumisen!

käytännöt! ja! tukiperhetoiminta! edesauttavat! assimilaation! toteutumista,! jossa! yksin!

tulleen!nuoren!alkuperäinen!etninen!identiteetti!ja!kulttuuritausta!eivät!juuri!saa!sijaa!

nuoren! arjessa! vaan! niiden! oletetaan! väistyvän! uuden! valtakulttuuria! edustavan!

identiteetin!tieltä.!Koska!osa!nuorista!saa!kielteisen!päätöksen!tai!heille!myönnetään!

vain! vuoden! mittaisia! oleskelulupia! ja! Suomeen! jääminen! ei! aina! ole! varmaa,!
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nostaisimme! kotoutumista! tärkeämmäksi! tehtäväksi! tukiperheille! nuorten!

kulttuurisensitiivisen!kohtaamisen!ja!psykososiaalisen!tukemisen.!

 

Tukiperheet! nähtiin! aineistossamme! tärkeänä! kotouttamisen! tukena! virallisen!

järjestelmän! rinnalla,! mutta! aineistomme! perusteella! uskallamme! väittää,! että!

kaksisuuntaisen!kotoutuminen! tai! kulttuurisensitiivisyyden!praksis!ei!ole!vielä! täysin!

kotoutunut! suomalaiseen! yhteiskuntaan! tai! järjestötoimintaan.! Järjestöjen! tulee!

kiinnittää!tähän!vapaaehtoisten!tukiperhekoulutuksissa!jatkossa!enemmän!huomiota!

niin,!että!nuori!nähdään! itsessään!arvokkaana! ja!hänen!osaamistaan! ja!kulttuurista!

identiteettiä! arvostetaan! eikä! häntä! ainoastaan! nähdä! tuen! kohteena,! jonka! tulee!

jatkuvasti! kehittää! kulttuurista! kompetenssiaan! uudessa! ympäristössä.! Perustiedot!

esimerkiksi! yksilöllisten! ja! yhteisöllisten! kulttuurien! erityispiirteistä! ja!

kulttuurisensitiivisyyden!perusteista!tulisi!olla!osana!tukiperheiden!koulutusta.!

Mun! mielestä! kaikkeen! koulutukseen,! niin! vapaaehtoisten! kuin!
ammattilaistenkin,!niin!se!kulttuurisensitiivisyyden!ensisijaisuus,!niin!siinä!olisi!
vielä!paljon!täpättävää.!Ugh,!olen!puhunut.!(AT3) 

!
!

!

7!TUKIPERHEET!MIELEN!HYVINVOINNIN!TUKENA!

!

!

Kuten! edellisissä! luvuissa! olemme! kuvailleet,! alaikäisen! turvapaikanhakijan! polku!

suomalaisessa!vastaanottojärjestelmässä!on!monia!haastavia!vaiheita!täynnä.!Eteen!

voi!tulla!pettymyksiä!ja!yllättäviä!tilanteita,!jotka!ovat!hämmentäviä!niin!lapselle!kuin!

hänen!ympärillään!työskenteleville!aikuisille!ja!vapaaehtoisina!toimiville!tukiperheille.!

Psykososiaalinen! tuki,! myönteinen! tunnistaminen! ja! traumatietoinen! työote! voivat!

auttaa! näissä! tilanteissa! ja! kannatella! sekä! nuorta! että! vapaaehtoista.! Tukiperheet!

voivat!vahvistaa!nuoren!mielenterveyden!hyvinvointia,!erityisesti!jos!heillä!itsellään!on!

ymmärrys! näistä! mielenterveyttä! edistävistä! toimintatavoista! ja! mielenterveyden!

suoja1!ja!riskitekijöistä.!

!

!
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7.1!Psykososiaalinen!tuki!yksintulleiden!nuorten!tukiperhetoiminnassa!

!

Lastensuojelussa! lasten! ja! nuorten! psykososiaalinen! tuki! käsitetään! esimerkiksi!

elämäntaitojen! opettelemisena! yhdessä! aikuisen! kanssa.! Psykososiaalinen! tuki! on!

päivittäistä! toimintaa,! kuten! harrastamista,! koulunkäynnin! tukemista! tai! vaikka!

ruoanlaittoa! yhdessä! nuoren! kanssa.! Psykososiaalisen! tuen! myötä! annetaan!

valmiuksia!itsenäistyä!ja!oppia!hallitsemaan!omaa!elämää.!Joskus!se!on!ohjaamista!

ja! neuvontaa! erilaisten! yhteiskunnallisten! palvelujen! piiriin! kuten! Kela! tai!

terveyskeskus,!mutta!ennen!kaikkea!se!on!läsnäoloa,!keskusteluja!ja!kuuntelemista!–!

yhdessä!tekemistä.! 

Se! psykososiaalinen! tuki,! arjessa! tukena! oleminen...Enemmän! ehkä! nähdä!
kokonaisvaltaisena!tukena!ja!ystävätoimintana.!(AT2) 

Se!ihmisen!kohtaaminen,!miten!sä!kohtaat!sen!lapsen.!(AT2)!

 

Jokaiselta!järjestöltä!tuli!esiin!nuoren!aidon!kohtaamisen!merkitys!tukiperheen!kanssa.!

Nuori!tulisi!nähdä!yksilönä!ilman!ennakko1oletuksia,!jotta!hän!saisi!tukiperheessä!olla!

lapsi,!kuten!muutkin!ikäisensä.!!Pitkän!linjan!lastensuojeluasiantuntija!Sirpa!Taskinen!

(2011,!56)!kirjoittaa!teoksessa!Lapsen!etu!siitä,!miten!erityistä!vuorovaikutuksen!laatu!

on!silloin!kun!ollaan!tekemisissä!vaikeissa!elämäntilanteissa!olevien!ihmisten!kanssa!

ja! eritoten! nuorten,! joiden! minäkäsitys! on! haurastunut.! Nivalan! (2016,! 121–125)!

mukaan! voimavarojen! tunnistaminen! vahvistaa! nuoren! itsetuntoa. Nuoren! ja!

tukiperheen!kohtaamisen!tulisi!olla!kunnioittavaa!ja!arvostavaa.!Aitoa!ja!tasaveroista!

kohtaamista! ei! synny! säälin! kautta! vaan! avoimesti! kohtaamalla! ja! kuuntelemalla.!

Voimavaroihin! ja! myönteiseen! tunnistamiseen! keskittynyt! kohtaaminen! ei! tarkoita!

ongelmien!mitätöimistä!vaan!ihmisen!tunnistamista!kokonaisuutena,!heikkouksineen!

ja!vahvuuksineen!(Kallio,!Korkiamäki!&!Häkli!2016,!12–17). 

Heitä!ei!tavallaan!niinku!uhriuttaisi!tai!alettas!ymmärtää!et!he!on!niinku!kauheen!
kummallisia,! koska! he! kuitenkin! on! tosi! resilienttejä,! et! se! paras!
psykososiaalinen! tuki! heille! on! se,! että! katsotaan! eteenpäin! niihin!
mahdollisuuksiin!eikä!tehdä!heistä!semmoisia!et!“voi!ei!sua!raukkaa”.!(AT3)!

 

Vihdin! ryhmäkodin! työpajoissa! saimme! kosketuspintaa! siitä,! millaista! lapsen! arki!

ryhmäkodissa! on.! Työntekijät! saattavat! vaihtua,! edustajaa! näkee! harvoin! –! tosin!

edustajan!tehtävä!on!enemmänkin!pitää!huolta!lapsen!edun!toteutumisesta!suhteessa!
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päätöksentekoon!ja!turvapaikkaprosessiin,!ei!päivittäinen!hoito!ja!huolenpito.!Vaikka!

alaikäisyksikön! työntekijät! huolehtivat! päivittäisistä! tarpeista,! ei! arki! ole! tavallista!

perhearkea.! Työntekijät! tekevät! kolmivuorotyötä,! joten! voi! kulua! useita! päiviä,! ettei!

nuori! tapaa! omaohjaajaansa,! joka! saattaa! olla! ainoa! henkilö! johon! nuori! on! luonut!

luottamuksellisen!suhteen.!!

 

Päivi! Känkänen! (2009,! 264–265)! kirjoittaa! sijoitettujen! lasten! siirtymävaiheista!

paikasta!ja!elämänvaiheesta!toiseen.!Hän!kutsuu!siirtymävaiheiksi!rajamaastoja!avo1!

ja! sijaishuollon! välillä! sekä! siirtymiä! laitoksesta! toiseen! ja! lopulta! jälkihuoltoon! eli!

itsenäiseen! elämään.! Näemme! näissä! sijoitettujen! nuorten! siirtymävaiheissa!

samankaltaisuutta! alaikäisten! turvapaikanhakijoiden! kanssa.! Yksintulleiden! voidaan!

nähdä!olevan!moninkertaisissa!siirtymävaiheissa!Känkäsen!esittämien!rajamaastojen!

lisäksi.!Toisaalta!kotimaan!ja!tulomaan!välillä,!aikuisuuden!ja!lapsuuden!välimaastossa!

sekä!oman!kulttuurisen!yhteisön!että!valtakulttuurin!välillä.!

 

Odottaessaan! turvapaikkaa! lapsi! on! siirtymävaiheessa.! Hän! odottaa! prosessin!

etenemistä,! tietoa! siitä! saako! kielteisen! päätöksen! vai! siirtyykö! perheryhmäkotiin!

oleskeluluvan!saaneena.!Maahanmuuttovirasto!on!myöntänyt!poikkeuksellisen!useille!

yksintulleille!vain!vuoden!mittaisia!oleskelulupia!ja!täysi1ikäisyyden!saavuttaminen!voi!

tarkoittaa! maasta! poistamista.! Alaikäinen! yksintullut! on! siirtymävaiheessa!

pahimmillaan!useamman!vuoden.!Samaan!aikaan!olisi!elettävä!elämää!–!aikuistua!ja!

itsenäistyä,!oppia!suomen!kieltä,!kotoutua!ja!selviytyä!sodan!aiheuttamien!traumojen!

kanssa! ilman! omaa! perhettä.! Pahimmillaan! lapsi! vaihtaa! paikkakuntaa! moneen!

kertaan! kriittisessä! nivelvaiheessa,! kun! on! jo! hieman! kotiutunut! ja! pitäisi! opetella!

itsenäistä!elämää.!Kuka!on!tällöin!lapsen!turvana,!kun!kaikki!tutut!aikuiset!ympärillä!

vaihtuvat!asuinympäristön!lisäksi?!

 

Nuoret! tulevat! tänne! yksin! ja! useimmiten!myös! jäävät! tänne! yksin.! Opinnäytetyön!

prosessimme!aikana!perheenyhdistämisen!ehtoja!on!tiukennettu!siinä!määrin,!että!on!

lähes!mahdotonta!kuvitella,!että!nämä!lapset!saisivat!perheensä!Suomeen.!Outi!Kauko!

(2014)!on!tutkinut!ilman!huoltajia!tulleiden!nuorten!yksinäisyyden!kokemuksia!ja!myös!
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Björklundin!(2014b)!mukaan!yksinäisyys!ja!eristyneisyys!ovat!vakavampia!uhkia!näille!

nuorille.! Yksintulleen! nuoren! itsenäistyminen! alkaa! varhain,! sillä! kaikki!

elämänmuutokset! tapahtuvat! vieraassa! kulttuurissa,! vieraalla! kielellä! ilman! oman!

lähiperheen!antamaa!tukea.!Vihdin!ryhmäkodin!työntekijät!kokivat!nuoren!tarvitsevan!

kotoutumisen! ja! itsenäistymisen! tueksi! ryhmäkodin! ulkopuolista! apua! –! erityisesti!

nuorten! nähtiin! tarvitsevan! tavallista! perhearkea! osana! psykososiaalista! tukea.!

Traumaattisia! tapahtumia! kokenut! lapsi! ja! nuori! voi! tuskin! saada! liikaa! hoivaa! ja!

huolenpitoa.!Tukiperheessä!yksintullut! lapsi!voi!saada!yksilöllisen!kokemuksen!siitä,!

että!hän!on!tärkeä,!huolimatta!siitä,!mitä!hänelle!ja!hänen!perheelleen!on!tapahtunut!

tai!tapahtumassa.!!

 

Nuoren! itsenäistyminen! on! pitkällinen! prosessi! ja! se! jatkuu! luonnollisesti! vielä! 181

vuotissyntymäpäivän! jälkeenkin.! Yksintullut! turvapaikanhakija! tulee! Suomeen!

todennäköisesti!noin!161171vuotiaana.!Aika,!minkä!tämä!lapsi!viettää!ryhmäkodissa!on!

lyhyt!siihen!nähden,!mitä!kaikkea!tulisi!oppia!ja!omaksua!ennen!kuin!täysi1ikäistymistä.!

Lisäksi! oikeus! edustajaan! päättyy! nuoren! täyttäessä! 181vuotta.! ! Viimeistään! tässä!

vaiheessa!riski!syrjäytymiseen!on!suuri.!Edustajan!hallussa!olevat!asiapaperit!ja!tiedot!

nuoresta!eivät!voi!siirtyä!vain!tukihenkilöiden!vastuulle,!kuten!aineistostamme!mukaan!

joissain!tapauksissa!on!tehty: 

...kyllä! me! ollaan! esimerkiksi! sillei! tehty! käytännössä! ! että! kun! nuori! on!
täyttämässä!18,!niin!ollaan,!no,!tätä!ei!oo!tapahtunu!kauheen!montaa!kertaa,!
mut!tukihenkilö!tai!ystäväperheestä!jompikumpi!vanhemmista!on!ollut!mukana,!
kun!mä!oon!käynyt!sen!nuoren!kanssa!läpi,!et!sulla!on!tämmöisiä!ja!tämmöisiä!
papereita!ja!nää!on!tosi!tärkeitä…!kuka!sun!lakimies!on!ja!tärkeet!käyntikortit,!
et!siirretty!se!tieto!nuorelle!itselleen,!mut!kyllä!se!perhekin!sit!haluu!kuulla!mikä!
tää! valitusprosessi! nyt! on! ja! missä! tää! jatkolupahakemus,! jos! on! niin! kuin!
kesken!olevia!asioita…(EA1)!

 

Muutamat! järjestöt! ovat! jo! ryhtyneet! toimiin! ideoimalla! hankkeita,! joiden! turvin!

turvapaikanhakijanuorten!jälkihuoltoa!ryhdytään!paikkaamaan.!Jälkihuollon!tukitoimet!

eivät!voi!kuitenkaan!päätyä!vain!järjestöjen,!saati!tukiperheiden!vastuulle.!

Haetaan!rahoitusta!siihen,!että!voitais!ottaa!myös!yli!181vuotiaita.!He!jotka!on!
saanut!oleskeluvan,!niin!ne!on!tosi!yksin.!Eihän!heistä!yhdessä!yössä!aikuisia!
tule.!Se!ollaan!kentältä!kuultu,!että!sille!on!nyt!tosi!iso!tarve.!(AT1)!!!
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Tukiperhetoiminnassa! riittävä! psykososiaalinen! tuki! on! sitä,! että! yksintulleella!

turvapaikanhakijalapsella!on!ympärillään! ihmisiä,! jotka!ovat! läsnä!hänen!arjessaan,!

touhuavat! ja! tekevät! yhdessä! hänen! kanssaan,! ottavat! mukaan! perheen! yhteisiin!

harrastuksiin! tai! puuhaavat! päivittäisiä! perusaskareita,! kuten! ruoanlaittoa! yhdessä.!

Nuoren! identiteetin!muodostumiselle!on! tärkeää!se,!että!nuori! kokee!olevansa!kuin!

kuka! tahansa! toinen! hänen! ikäisensä,! ei! ”pelkästään! turvapaikanhakija”.!

Tukiperhetoiminnan!yhtenä!tärkeimpänä!tehtävänä!onkin!juuri!arjen!normalisointi,!jotta!

nuori! voisi! kokea!elävänsä!muutakin!kuin!keskellä! turvapaikkaprosessia! tai! kapean!

identiteetin!kautta.!!

 

Myönteisen!ilmapiirin!ja!myönteisen!tunnistamisen!merkitystä!toimivalle!integraatiolle!

ja!mielen!hyvinvoinnille!korostaa!myös!Oulun!alaikäisyksikön!Psykososiaalisen!tuen!

käsikirja! (2012),! jossa! yksintulleiden! psykososiaalinen! tuki! jaetaan! kolmeen! osaan:!

kehityksen!tukeminen,!häiriöiden!ehkäisy!ja!korjaava!toiminta.!Yksintulleissa!nuorissa!

tulisi! siis! nähdä! voimavaroja! eikä! vain! haasteita! tai! menneisyyden! traumaattisia!

tilanteita! ja! näitä! voimavaroja! tuetaan! arjen! kanssakäymisissä! tulevaisuuteen!

suuntautuen.!Tukiperheen!merkitys!lapsen!kasvulle!ja!kehitykselle!poikkeuksellisessa!

elämäntilanteessa! voi! olla! merkittävämpi! kuin! asiaa! ulkopuolelta! tarkasteleva! voi!

täysin! ymmärtää.! Myönteisen! tunnistamisen! periaatteina! ovat! arkiympäristössä!

toimiminen,! keskittyminen! voimavaroihin! sekä! yhteisöllisyys! ja! ennaltaehkäisevä!

toiminta!(Kallio!ym.!2016,!22)!ja!nämä!voivat!parhaimmillaan!toteutua!juuri!nuoren!ja!

tukiperheen! yhteisissä! kohtaamisissa.! Korkiamäki! (2016,! 132)! korostaa! nuorten!

hyvinvoinnin!syntyvän!nimenomaan!sosiaalisen!elämän!dynamiikasta! ja! tämä!tukee!

erityisesti!yhteisöllisestä!kulttuurista!tulevan!nuoren!kohtaamista.!

 

Jenni! Solihin! DIAKille! syksyllä! 2017! tekemän! opinnäytetyön! johtopäätöksissä!

todetaankin,! että! tukiperheen! myötä! lapset! ovat! löytäneet! ihmisiä,! joihin! he! voivat!

luottaa! ja! joiden! kanssa! he! mielellään! viettävät! vapaa1aikaansa.! Lapsilla! on! tarve!

saada!viettää!aikaa!luotettavan!aikuisen!kanssa,!tehdä!asioita!ja!keskustella!eli!kokea!

normaalia!perhearkea.!Tukiperhe!on!lisännyt!nuorten!osallisuuden!tunnetta!ja!se!on!

vähentänyt! kokemusta! yksinäisyydestä.! (Solih! 2017,! 43.)! Tukiperheen! tärkeimpänä!

tehtävä!on!tukea!nuoren!voimavaroja!ja!nuoren!myönteistä!tunnistamista.!Sen!vuoksi!
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voimavarakeskeinen! ajattelu! täytyy! nostaa! jo! koulutuksessa! tärkeimmäksi!

ohjenuoraksi.!Tukiperheen! tehtävä!on!keskittyä!yhdessä!olemiseen!nuoren!kanssa,!

tässä! hetkessä! ja! tulevaisuuteen! suunnaten,! ei! perata!menneisyyttä! ja!menetyksiä!

vaan!luoda!mahdollisuuksia!onnistumisen!ja!ilon!kokemuksille. 

!

7.2!Traumatietoinen!työote!

!

Yksi! yksikkö! halus! tehdä! niin,! että! he! halus! heti! ryhtyä! kouluttamaan!
kiintymyssuhdehäiriöistä! ja! tommoisesta! traumatisoituneen! nuoren! ja! lapsen!
kohtaamisesta!ja!sellaisesta,!mikä!taas!täältä!meidän!suunnittelupäästä!tuntui!
vähän!varhaiselta!vaiheelta.!(AT3)!

 

Suikkasen! (2010)! Kidutettujen! kuntoutuskeskukselle! tekemän! selvityksen! mukaan!

Suomeen! tulleista! turvapaikanhakijoista! lähes! kaikki! ovat! kokeneet! traumaattisia!

asioita! ja! 25134%! on! traumatisoituneita.! ! Arvioidaan,! että! kaikilla! yksintulleilla! on!

takanaan!traumaattisia!kokemuksia!ja!noin!kolmanneksella!traumaattista!oireilua.!Ero!

perheestä!nähdään!itsessään!traumaattisena!kokemuksena!ja!toisaalta!perheen!tuki!

traumakokemuksesta!selviytymiseen!on! ratkaiseva.! (Parsons!2010,!42f!Paksuniemi!

2014,!63–74.) Siitä!huolimatta,!että!yksintulleilla!on!enemmän!psyykkistä!oireilua! ja!

traumakokemusta! takanaan! verrattuna! perheiden! kanssa! saapuneisiin,! he! saavat!

hoitoa!näihin!psyykkisiin!oireisiin!harvemmin.!Toiset!nuorista!oireilevat!fyysisin!oirein!

(säryt,! unettomuus,! toistuvat! kipukokemukset)! ja! psyykkiset! oireet! jäävät!

huomaamatta.!Suikkasen!(2010,!36)!mukaan!jopa!kolmannes!hoitoa!tarvitsevista!jää!

sen! ulkopuolelle! kokonaan.! Osalla! lapsista! on! kokemusta! pitkittyneistä!

konfliktitilanteista! ja! turvattomasta! ympäristöstä,! jossa! yhteiskuntajärjestys!on! lähes!

olematon! ja! ihmisoikeusloukkauksia! tapahtuu! päivittäin.! He! ovat! saattaneet! nähdä!

läheistensä! tappamista! ja! kiduttamista! ja! ovat! voineet! myös! itse! joutua! väkivallan!

kohteeksi!ja!tekijöiksi.!(Parsons!2010,!42.)!

 

Psyykkinen,!terveydellinen!ja!emotionaalinen!oireilu!on!joidenkin!tutkijoiden!mukaan!

lisääntyneet!viime!vuosina,!johtuen!mm.!lähtömaiden!konfliktien!väkivaltaisuudesta!ja!

toisaalta! pitkittyneistä! turvapaikkaprosesseista! ja! epävarmuudesta! liittyen!

perheenyhdistämiseen.! Myös! alaikäisyksiköistä! on! raportoitu! nuorten! psyykkisestä!
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oireilusta,! nälkälakoista,! aggressiivisuudesta,! apaattisuudesta! ja! itsetuhoisuudesta.!

Huomionarvoista! on,! että! osalle! nuorista! traumakokemukset! syntyvät! vasta! täällä!

Suomessa! pitkittyneissä! turvapaikkaprosesseissa! ja! jatkuvassa! epävarmuudessa!

elämisestä.! Toisten! nuorten! psyykkinen! pahoinvointi! voi! myös! tarttua.! Ryhmä! –ja!

perheryhmäkodeissa!syntyneet!tärkeät!siteet!ja!ystävyyssuhteet!voivat!katketa!toisten!

nuorten!saamien!myönteisten!tai!kielteisten!päätösten!ja!käännytysten!myötä!ja!myös!

jatkuva! huoli! kotimaan! tilanteesta! ja! muista! perheenjäsenistä! kuormittavat! nuorten!

mielenterveyttä.! (Mustonen! &! Alanko! 2011,! 11–12f! Lähteenmäki! 2016f! Suikkanen!

2010,!16–17,!36f!Työ1!ja!elinkeinoministeriö!40/2015,!49f!Työ1!ja!elinkeinoministeriö!

29/2014f!Mielenterveysseura.)!

 

Yksintulleen! turvapaikanhakijalapsen! traumakokemuksien! aiheuttajiin! liittyy! edellä!

mainittujen!lisäksi!kokemus!terrorismista,!sodasta!ja!pakomatkasta!ilman!vanhempia.!

Useat! ovat! nähneet! tai! kokeneet! väkivaltaa.! ! Haravuoren,! Marttusen! ja! Viheriälän!

(2016,! 91–97)! mukaan! moni! lapsi! ja! nuori! voi! selviytyä! kuitenkin! tällaisista!

kokemuksista! läheisten! tuen! ja! omien! selviytymiskeinojensa! avulla! ilman! pysyvää!

mielenterveyden!häiriötä! ja!myös!yksintulleissa!nähdään!erityistä!resilienssin!kykyä.!

Tätä! tukee! Kaukkon! (2015)! tutkimus,! jossa! nimenomaan! korostettiin! nuorten!

resilienssin!kykyä!ja!roolien!moninaisuutta!(ei!vain!uhri)!sekä!Peltosen!(2011)!artikkeli!

sodan! traumatisoivien! kokemusten! ja! lapsen! kehityksen! välisistä! yhteyksistä.!

Resilienssillä! tarkoitetaan! mielen! joustavuutta! ja! selviytymiskykyä! hyvinkin!

haastavissa!olosuhteissa.!!

 

Siitä!huolimatta,!että!tukiperheiden!tehtävänä!ei!ole!toimia!terapeutteina,!on!hyvä,!että!

heillä! on! ymmärrys! miten! traumaattinen! kokemus! voi! nuoren! käyttäytymiseen!

vaikuttaa,!jotta!he!osaavat!erottaa!esimerkiksi!iän,!turvapaikkaprosessin!aiheuttaman!

ja! traumakokemuksen!aiheuttaman!oireilun! toisistaan! ja!ymmärtävät!nuoren!yleisen!

elämänvaiheen! kuormittavuuden.! Kun! mieli! on! kuormittunut,! osallisuuden! ja!

onnistumisen! kokemukset,! joita! tukiperhe! ja! yksikin! turvallinen! ja! luottamuksellinen!

aikuissuhde!voi!parhaimmillaan!nuorelle!tarjota,!nousevat!merkityksellisiksi.!!
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Että! ymmärtää!miten! stressi! vaikuttaa! ihmiseen! ja!minkälaisia!mekanismeja!
meissä!kaikissa!on...Et!hoitamaan!ei!voi!ryhtyä,!mut!se!auttaa!paljon,!jos!pystyy!
ymmärtämään!ja!voi!toimia!paremmin!siinä!tilanteessa.!(EA3)!

 

Tutkimusnäyttö!traumaattisen!kokemuksen!sopeutumisprosessista!on!vähäistä,!mutta!

toipumisprosessi!voidaan!jaotella!neljään!eri!vaiheeseen.!Näitä!vaiheita!olemme!itse!

opiskelleet! erilaisissa! vapaaehtoistyön! koulutuksissa,! joten! toipumisprosessi! ja!

traumatietoinen! työote,! on! sitä! kautta! tullut! tutuksi.! Esimerkiksi! Suomen!

Mielenterveysseura!jakaa!toipumisprosessin!näihin!neljään!vaiheeseenf! 

1)!Psyykkinen!sokki,!jolloin!käytös!saattaa!olla!hyvin!rauhallista!ja!tavanomaista,!
ikään! kuin! mitään! ei! olisi! tapahtunut.! Tai! vastakohtana! hyvinkin! kaoottista!
käyttäytymistä.! 

2)!Reaktiovaiheessa!traumaattisesta!tapahtumasta!yritetään!muodostaa!käsitys!
–!mitä!on!tapahtunut,!vaikka!mieli!yrittääkin!sitä!vielä!kieltää.!Fyysisiä!oireita,!
kuten!hikoilua!saattaa!ilmetä!sekä!toistuvia!painajaisia.! 

3)!Näiden!vaiheiden!jälkeen!päästään!käsittelyvaiheeseen.!Silloin!ihminen!on!
jo!valmis!käymään!läpi! tapahtunutta! ja!hyväksymään!sen!sekä!suuntaamaan!
ajatukset!tulevaan!elämään.! 

4)!Uudelleen!suuntautumisen!vaiheessa!ihminen!on!jo!hyväksynyt!tapahtumat!
osana! elämäntarinaansa.! Jos! akuuttia! traumaa! ei! pysty! käsittelemään! ja!
palauttamaan! tasapainoa,! mielen! rakenteet! muuttuvat,! jotain! menee!
kuvainnollisesti!rikki.!!

 

Kun! ihminen! kokee! elämänsä! uhattuna,! biologiset! tekijät! pitävät! huolen! siitä,! että!

hengissä! säilyminen! olisi! turvattu.! Rationaalinen! ajattelu! estyy! ja! syvempien!

aivoalueiden! toiminnot! ovat! ylivireitä! 1! ihmisen! stressihormonijärjestelmä! aktivoituu.!

Taistelu,! pakeneminen,! jähmettyminen! tai! antautuminen! ovat! tyypillisiä!

reagointitapoja.!Psyykkisen!trauman!vaikutus!ei!häviä!pois!ajan!kuluessa.!Voimakas!

tunnekokemus! vaikuttaa!muistijälkeen.! Näin! ollen! esimerkiksi! jokin! voimakas! ääni,!

haju! tai! muu! muistijälki! traumaattisesta! kokemuksesta! voi! laukaista! stressitilan!

ihmisessä!vielä!vuosia!kokemuksen!jälkeen.!(Haravuori!ym.!2016,!93.)!Hoitamaton!ja!

käsittelemätön! traumakokemus! vaikuttaa! nuoruuden! lisäksi! pitkälle! aikuisuuteen! ja!

saattaa!herkistää!traumaattisille!kokemuksille!myös!aikuisiässä!(Peltonen!2011,!61–

62).!!

 



!

!

74!

Nuoruusiässä!kohdattu!traumaattinen!kokemus!saattaa!jäädä!syrjään!ja!käsittelemättä!

kaiken! muun! nuoruuteen! kuuluvan! kehityksen! ja! myllerryksen! vuoksi.! Nuoren!

minäkuvan! ja! tunteiden! säätelyn! kehittyminen! voi! vaarantua! traumaattisten!

kokemusten!myötä!(emt.! !2011,!61).!Traumatisoitumisesta!saattaa!kehittyä!nuorelle!

uhri1identiteetti,! passivoituminen! ja! avuttomuus.! Nuori! kieltää! tapahtumat! tai! kokee!

syyllisyyttä! ja! vastuuta! tapahtuneesta.! Itsetuhoisuus,! keskittymisen! ja! nukkumisen!

vaikeudet! ja! holtiton! käyttäytyminen! voivat! yhtä! lailla! olla! seurausta!

traumatisoitumisesta.! ! Yksintulleilla! esiintyy! huolen! ja! syyllisyyden! tunteita! koskien!

erityisesti!perhettä!ja!perheeseen!liittyy!valtavasti!ristiriitaisia!aiheita!(Alitolppa1Niitamo!

2014,!80–84f!Lähteenmäki!2016).!!

 

On! mahdollista,! että! nuoren! mieleen! pyrkii! fantasioita! kostosta! tai! muunlaisesta!

puuttumisesta! tapahtuneisiin.! Psyykkistä! traumaa! ei! voi! työstää! väkisin! eikä! sen!

käsittelyä! voi! aikatauluttaa,! joten! tärkeämpää! on! keskittyä! tukemaan! normaalia!

ikätasoista! kehittymistä! ja! muiden! traumasta! vapaiden! elämänalueiden! löytymistä.!

(Haravuori!ym.!2016,!91–97).!Lähteenmäki!(2013)!nostaa!yksintulleiden!kanssa!sekä!

työskentelevien! että! vapaaehtoisten! tärkeimmiksi! ominaisuuksiksi! empaattisuuden,!

kuuntelemisen! taidon! ja! tunneälyn.! Vapaaehtoisille! tulee! korostaa! näitä!myönteisiä!

keinoja,! jolla! kohdata! nuori! ja! kertoa! erityisesti! toiminnallisten! menetelmien!

toimivuudesta! nuoren! tukemisessa.! Aution! (2016,! 115)! mukaan! empatiakyky! ja!

myönteinen!tunnistaminen!eivät!ole!ominaisuuksia!vaan!opittavissa!olevia!taitoja. 

Yksintullutta!turvapaikanhakijanuorta!ei!tulisi!siis!sääliä!tai!uhriuttaa,!vaan!nähdä!lapsi!

lapsena,! tukien! normaalia! ikätasoista! kehitystä! ja! luoda! hänen! tilanteessaan!

mahdollisimman! normaalia! arjen! kulkua! ja! tukea! myönteisiä! kehityspolkuja!

(Lähteenmäki! 2017).! Tukiperheillä! on! erinomaiset! mahdollisuudet! luoda! näitä!

yksilöllisiä! ja!myönteiseen! tunnistamiseen!pohjautuvia! hetkiä! nuorille,! jossa!hän!on!

osallisena! ja! aktiivisena! jäsenenä! mukana.! Tukiperheiden! tehtävä! ei! ole! olla!

terapeutteja! tai! osata! ammatillisesti! käsitellä! traumaa,! vaan! olla! tietoinen! nuoren!

mahdollisesta!traumatisoitumisesta!tai!traumaattisista!kokemuksia!ja!sen!vaikutuksista!

mielen!hyvinvointiin!ja!kyetä!jollain!tasolla!erottamaan!normaalin!teini1iän!myllerryksen!

traumatisoituneesta!käytöksestä!–!lähinnä!olla!säikähtämättä!esimerkiksi!voimakasta!

tunneperäistä!reagointia.!Tukiperheen!tehtävänä!on!olla!tukena!arjen!normalisoinnissa!
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ja!vakauttamisessa!ja!ennen!kaikkea,!jos!huoli!nuoresta!herää,!osata!kertoa!tämä!huoli!

eteenpäin!ja!oikealle!taholle. 

!Että! ei! ala! pelätä! et! onkos! ton! hymyilevän! naaman! takana! jotain! kauheita!
asioita!ja!apua!apua!et!miten!mä!nyt!operoin!tän!vaarallisen!kappaleen!kanssa.!
(AT3)!

 

Traumatietoisuuden! tulisi! helpottaa! vapaaehtoisten! ja! nuorten! kohtaamisia,! ei!

vaikeuttaa! sitä,! joten! traumoja! koskevaa! teemakoulutusta! ei! siksi! tule! laittaa! heti!

tukiperhetoiminnan! alkuun,! vaan! nähdä! se! ennemminkin! syventävänä! ja! kenties!

vapaaehtoisena! osuutena! tukisuhteen! aikana.! Alaikäisen! yksintulleen!

turvapaikanhakijan! tilanne! vaatii! heitä! kohtaavilta! viranomaisilta,! työntekijöiltä! ja!

vapaaehtoisilta!sensitiivisyyttä!ja!luottamuksen!osoittamista.! 

Mä! peilaan! niinku! sellaisen! aikuisten! ystävätoiminnan! ja! sitten! taas! ton!
lastensuojelu! puolen! tukihenkilötoiminnan! välissä,! et! vähän! hevimpää! kuin!
niinku!kotisuomalaisten!kanssa,!mut!sit!taas!vähän!kevyempää,!kun!semmonen!
todella!pitkäkestoisena!tukena!toimimisen!vaatimukset.!(AT3) 

...mitä!on!vapaaehtoinen!ja!mikä!sen!rooli!on!ja!missä!sen!rajat!menee!ja!et!se!
ei!uuvu!ja!mistä!se!saa!tukea!ja!onko!sillä!debrieffaus!mahdollisuuksia!kenen!
kanssa!ja!säännölliset!tapaamiset!et!ne!tietää!sen!toimintaverkoston!ja!kehen!
on!yhteydessä,!jos!niillä!tulee!huoli!siitä!nuoresta.!(EA2)!

Tulee!voimakkaasti!se,!ei!kaikilla,!mutta!ehkä!¼!kummisuhteita!on!niin!syviä,!
että!niistä!lapsista!on!tullut!osa!perhettä.!(AT2)!

...joo,! siis! tällä! yhdellä! afgaaninuorella! joka! on! ollu! tosi! huonovointinen! ja!
huonokuntoinen!ja!ollu!niinku!harvinaisen!pitkään!ja!ja!niin!harvinaisen!vaikeita!
psyykkisiä!oireita,!niin!se!perhe!on!ollut!tosi!piristävä!ja!turvaa!tuova!ja!aktiivinen!
ja!semmoinen!et!he!välillä!tulee!tai!siis!se!perheenäiti!on!siinä!eniten,!niin!tulee!
välillä!ihan!mukaan!kun!on!lastensuojelun!kanssa!aika!vaikeita!tapaamisia,!niin!
hän! tulee! ihan! niin! kuin! tukihenkilöksi! mukaan,! et! siellä! on! edustaja,! sit!
sosiaalityöntekijä! ja!kaikki!ne!viralliset! tyypit,!mut!hän! (tukiperheen!äiti)! tulee!
ihan!vaan!niinku!tueksi!ja!turvaksi…!(EA1) 

!

Edellä!olevan!sitaatin!kaltaisessa!tilanteessa!tukihenkilönä!toimiva!vapaaehtoinen!on!

ottanut!ison!roolin!nuoren!tukemisessa!ja!vaarana!voi!olla!myötätuntouupuminen.!Aihe,!

joka! nousi! esille! työpajoissamme! Vihdin! ryhmäkodissa.! Järjestöjen! tulee! ottaa!

vastuuta!tukihenkilöiden!jaksamisesta!sekä!työnohjauksen!että!toiminnan!rajaamisen!

kautta.!!
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Perheenyhdistämisen! vaikeus! ja! pitkät! turvapaikkapäätösten!odotusajat! ovat! tulleet!

osalle!vapaaehtoisina!toimiville!yllätyksinä!ja!jotkin!tukiperheinä!toimivat!ovat!antaneet!

vahingossa! väärää! tietoa! nuorille! ja! herättäneet! ehkä! liiallista! toivoa! juuri!

perheenyhdistämisen!mahdollisuuksista.!Järjestöjen!tulee!antaa!tarvittavaa!ja!oikea1

aikaista! tietoa! vapaaehtoistoimijoille! turvapaikkaprosesseista! sekä!

perheenyhdistämisen!kriteereistä,!jotta!nämä!voivat!kannatella!nuorta!ja!olla!samalla!

realistisia!tulevaisuuden!näkyjen!kanssa.!Tasapainoilu!toivon!ylläpitämisen!ja!toisaalta!

turvapaikka!tai!perheenyhdistämistä!koskevien!päätösten!kanssa!ei!ole!aina!helppoa. 

Ehkä!just!tossa!kohtaa!se!työnohjaus!on!niinku!tärkeää,!ettei!anna!sille!lapselle!
tai! nuorella! niinku! vääriä! odotuksia,! koska! on! niinku! asioita,! jotka! ei! ole! tän!
tukiperheen!tai!tukihenkilön!hallinnassa!millään!tavalla.!(EA2)!

 

Myötätuntostressin! ja! sitä! kautta! uupumisen! säätelyyn! auttavat! monipuolinen!

perehdytys,! ymmärrys! työn! tavoitteiden! ja! tulosten! saavuttamisesta,! jatkuva!

ammatillinen!tuki!sekä!vapaaehtoisen!luontaiset!tavat!pitää!itsestään!huolta.!Näin!ollen!

vahva!ammatillinen!tuki!tulee!olla!tukiperheiden!taustalla.!Tukiperheiden!taustatukena!

on! järjestön! ja!alaikäisyksikön!ammatillinen!henkilökunta,! joilla!puolestaan! tulisi!olla!

vahvaa!tietoa!ja!taitoa!käsitellä!traumatisoitumiseen!liittyviä!ilmiöitä.!Suosituksemme!

on,!että!tukiperheiden!peruskoulutuksessa!sekä!lisäkoulutuksissa!nostettaisiin!yhdeksi!

teemaksi!traumatietoinen!työote.! 

!
8!HYVÄT!KÄYTÄNNÖT!JA!HAASTEELLISET!TILANTEET!
!
!
!

!
Kaavio!1.!Hyvät!käytännöt!tukiperheiden!koulutuksessa.!
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!
!
!
Hyvinä! käytäntöinä! yksintulleiden! lasten! ja! nuorten! tukiperheiden! koulutuksissa!

mainittiin! lyhyt! ja! nopea! koulutus! sekä! alkuinfo,! jossa! jo! tukihenkilönä! toimiva! on!

kertomassa!omista!kokemuksistaan.!Alkuinfon!merkitystä!korostivat!kaikki!haastatellut!

sekä!sitoutumista!toimintaa!järjestävän!tahon!arvoihin.!!

Sitten! allekirjoitetaan! semmoinen! sitoumus! meidän! järjestön! arvoista.! Sillä!
pyritään!suojelemaan!lapsia!sillä,!että!pidetään!kiinni!meidän!järjestön!arvoista.!
(AT)!

!

Kovin! tiukkaa! raamia! tukiperheen! toiminnalle,! siis! sille,!mitä! nuori! ja! perhe! tekevät!

yhdessä,!ei!haastattelujen!mukaan!haluttu!koulutuksessa!rakentaa,!sillä!nuoret!ovat!

yksilöitä! ja! jokaisella! on! omat! yksilölliset! toiveensa! ja! tarpeensa! kuin! myös!

tukiperheiden! intressit,! motivaatio! ja! resurssit! ovat! yksilölliset.! Lähdekirjallisuuden!

perusteella!toiminnalliset!ja!ei!1kielelliseen!toimintaan!perustuvat!asiat,!kuten!erilaiset!

pelit,! taidelähtöiset!menetelmät! ja!urheilu! toimivat!yksintulleiden!kanssa!hyvin! (mm.!

Arvola,!Kuikkaniemi!&!Siren!2014,!21127f!Lähteenmäki!2016)!ja!näihin!voi!tukiperheitä!

kannustaa.! Tukiperheiden! koulutuksessa! ja! vapaaehtoistoiminnassa! on! kuitenkin!

syytä!korostaa,!että!toiminnassa!mennään!lapsen!ja!nuoren!tarpeet!ja!toiveet!edellä,!

ei!vapaaehtoisen.!

Nuorilähtöistä,!että!ei!oo!semmoista,!että!kummit!on!tullu!tekemään!jotakin!vaan!
niinku!jollekin.!Et!pitää!astua!siitä!omasta!henkilökohtaisesta!roolista!taaksepäin!
siihen!vapaaehtoisen! rooliin! ja!et!vaikka!kuinka!hyvin! tietäs!mitä!sen!nuoren!
pitäisi!haluta,!niin!kuunneltais!siitä!huolimatta!et!mitä!se!nuori!haluaa.!(AT3)!

!

Kaikissa! järjestöissä! tehdään!kirjallinen!sopimus!vähintään! järjestön,! tukiperheen! ja!

nuoren! kanssa,! mutta! esimerkiksi! edustajan! huomioiminen! sopimusta! tehdessä!

vaihteli.! Sopimuskauden! pituudeksi! suositeltiin! yhtä! vuotta.! Alaikäisten! kanssa!

toimivilta! vaaditaan! rikosrekisteriote! ja! tukihenkilöiksi! haluavat! haastatellaan,!mutta!

kotikäynnit! eivät!olleet! kaikissa! järjestöissä!pakollisia.!Osa! järjestöistä!pyytää!myös!

lausunnon!kotikunnan!sosiaalitoimelta.!Se,!miten!tukihenkilöä!koulutetaan!tai!tuetaan!

tukisuhteen!aikana!ja!sen!loputtua!vaihteli!järjestökohtaisesti.!

!



!
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Ennakkoajatuksemme! oli,! että! pitkäkestoinen! valmennus! vapaaehtoisina! toimiville!

yksin! tulleiden! tukihenkilöille1! ja! perheille! olisi! tarpeen,! jotta! toimiva! ja! turvallinen!

tukisuhde! olisi! mahdollinen.! Jouduimme! haastamaan! tätä! ajatusta! haastattelujen!

edetessä,!sillä!järjestöjen!edustajat!kertoivat!valmennuksien!kestävän!yhden!tai!kaksi!

arki1iltaa! ja! tästä! tiiviistä! aikataulusta! järjestöt! ovat! saaneet! positiivista! palautetta!

vapaaehtoisilta.! Järjestöjen! näkökulmasta! nopealla! valmennuksella! motivoituneet!

vapaaehtoiset! sitoutetaan! tehokkaasti! mukaan! tukitoimintaan,! toiminta! saadaan!

alkamaan!nopeasti!ja!järjestöjen!edustajat!korostivat,!että!kaikkiin!haastaviin!tilanteisiin!

ei!voida!kouluttaa!etukäteen,!vaan!tilanteita!ratkotaan!sitä!mukaa,!kun!niitä!ilmaantuu.!

Meillä! on! tosi! kevyt! toi! valmennus.! Me! uskotaan! enemmän! siihen,! että! me!
voidaan! antaa! jatkuvaa! tukea.! Jokainen! suhde! on! ainutlaatuinen.! Annetaan!
kahden!keskistä!tukea!ja!sitten!on!vertaistukea!ja!koulutusta.!

!

Tässä!kohtaa!uskallamme!kysyä,!onko!tämä!myös!nuoren!näkökulmasta!paras!tapa!

aloittaa!tukisuhde?!Tarve!toiminnalle!on!ollut!ilman!muuta!suuri,!mutta!järjestöillä!on!

suuri! vastuu! siinä,! ettei! tukisuhde! ole! jälleen! yksi! katkeava! ihmissuhde! nuoren!

elämässä.!Nuori!on!kokenut!jo!ennen!Suomeen!tuloa!usein!vaikeita!läheisten!ihmisten!

menetyksiä!ja!myös!Suomessa!tyypillistä!ovat!useat!muutot,!paikkakunnalta!toiselle,!

joille!järjestöt!ja!tukiperheet!eivät!tietenkään!voi!mitään,!mutta!järjestöt!voivat!vaikuttaa!

siihen,! ettei! tukisuhde! katkea! tukiperheen! väsymiseen! tai! motivaation! lopahdettua.!

Perheen!voimavaroja!ja!sitoutumista!tulee!pohtia!ja!punnita!tarkoin!koulutuksessa!ja!

vapaaehtoisten! jaksamista! voi! tukea! antamalla! tarpeellista! koulutusta,! palautetta! ja!

kiittämällä!toiminnasta!sekä!osoittamalla!kiinnostusta!vapaaehtoisten!jaksamiseen!ja!

hyvinvointiin.!

!

Jatkuvan! tuen! merkityksellisyys! koettiin! pitkää! valmennusta! taikka! koulutusta!

tärkeämpänä! osa1alueena.! Joissain! järjestöissä! tukiperheet! haastatellaan,! jotta!

tiedetään!perheen!kaikkien!jäsenten!toiveet!ja!voimavarat!tukiperheenä!toimimisesta!

sekä!varmistetaan,!että!todella!kaikki!ovat!mukana!toiminnassa!eikä!esimerkiksi!vain!

asiaan! paneutunut! äiti.! ! Haastattelu! saatettiin! tehdä! kotikäynnillä,! joka! nousi! esiin!

kahden! järjestön! kohdalla.! Kotikäynnillä! tulisi! olla! paikalla! koko! perhe,! näin!

varmistetaan,! että! nimenomaan! koko! perhe! on! valmis! vastaanottamaan! tuettavan!
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nuoren!perheeseen.!Kotikäynti!antaa!myös!luottamusta!työntekijöille!siitä,!millaiseen!

kotiin!he!lähettävät!nuoren!viettämään!perhearkea.!

Koko!perheen!pitää!olla!paikalla! tapaamisessa! ja! koko!perheen!pitää!haluta!
ryhtyä! kummiperheeksi.! Se! että! on! miettinyt! tarpeeksi! asiaa! ja! on! sopiva!
elämäntilanne!sitoutua!toimintaan!seuraavaksi!vuodeksi.!Ja!se!että!koko!oma!
perhe!haluaa!sitä.!(AT2)!

!

Osalla! järjestöistä! oli! käytössä! tukiperheille! omat! vertaistukiryhmät! sekä! suljetut!

Facebook1ryhmät,!joissa!saattoi!jakaa!kysymyksiä,!jakaa!ilon!ja!hämmennyksen!hetkiä!

sekä! saada! vertaistukea.! Facebook1ryhmissä! voi! kirjoittaa! ajatuksiaan! ja!

tuntemuksiaan! tukisuhteesta,! kysyä! muilta! kokemuksia! ja! verkostoitua! muiden!

tukiperheenä! toimivien! kanssa.! Lisäksi! tukiperheille! oli! säännöllisiä! yhteisiä!

tapaamisia,! joissa! oli! sekä! työnohjauksellisia! että! vapaamuotoisia! osiota! ja! näistä!

tehtiin! myös! kirjalliset! selvitykset! niille,! jotka! tapaamisiin! eivät! päässeet! mukaan.!

Tällainen! toiminta! palkitsee,! sitouttaa! ja! motivoi! vapaaehtoisia.! Tätä! tukee! myös!

Pessin! ja!Oravasaaren! (2010,!141)!selvitys,! jonka!mukaan!vapaaehtoistyöntekijöitä!

motivoi! eniten! auttamisenhalu! ja! työtä! tehdään! paitsi! yksilöllisen! myös!

yhteiskunnallisen! hyödyn! eteen.! ! Toimintaan! sitoutumista! Pessin! ja! Oravasaaren!

mukaan!edesauttoi!vapaaehtoisille!järjestetty!virkistystoiminta,!työnohjaus,!positiivinen!

palaute,! säännöllinen! yhteydenpito! sekä! pienet! huomionosoitukset! (emt.,! 107).!

Aineistostamme! havaitsimme! samankaltaisia! teemoja,! joilla! vapaaehtoisten!

hyvinvoinnista!ja!sitoutumisesta!pidetään!huolta.!

!

Hyvänä! käytäntönä! on! nähty! se,! että! tukiperhe! saa! jatkuvaa! ammatillista! tukea!

järjestön! työntekijöiltä.! Järjestöt! järjestävät! virkistystä,! työnohjausta! ja! koulutusta!

tukiperheille.! Tukiperheille! annetaan! kahdenkeskistä! keskusteluapua! ja! sen! lisäksi!

vertaistukea! sekä! teemoitettuja! koulutuksia.! Esimerkiksi! Helsingin!

Diakonissalaitoksella!kolme!työntekijää!tarjoaa!työnohjauksellista!tukea!tukiperheille.!

Yhteiset!virkistystapahtumat!niin!tuettavien!ja!tukiperheiden,!kuin!pelkästään!aikuisten!

yhteiset!virkistysillat!ovat!saaneet!kiitosta!vapaaehtoisilta.!

!

Osalla! järjestöistä! on! käytössä! tukiperheen! ja! nuoren! ”matching”.! Eli! koulutuksen!

jälkeen! ryhmäkodin! työntekijät! yhdessä! koulutuksen! järjestäneen! tahon! kanssa!
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miettivät!sopivinta! tukihenkilö/tukiperhe! ja!nuori!yhdistelmää,! jotta!nuoren! tarpeet! ja!

vapaaehtoisen!vahvuudet!ja!osaaminen!kohtaisivat!parhaiten.!

Et!näistä!tämmöisistä!hankkeista!joissa!on!enemmän!staffia,!niin!he!tekee!sitä!
matchingiä! itse,!mutta! tavallaan!meillä!on!niinku!se!yhteistyömuoto!niin,!että!
rekrytoidaan!vapaaehtoisia!ja!sitten!nää!nuoret!tunteva!henkilökunta!miettii,!että!
miten!nää!kemiat!kohtais!parhaiten.!(AT3)!

!

Nuoren!asuinyksikön!kanssa!tehtävä!yhteistyö!nähtiin!tärkeänä!tukiperhettä!tukevana!

toimintana,!sillä!hyvä!yhteistyö!kantaisi!myös!tilanteissa,! joissa!nuorella!havaittaisiin!

käytännön!asioissa!huolenaiheita.!

!

!

8.1!Haasteelliset!tilanteet!

!

Haasteiksi! tukiperhetoiminnassa! mainittiin! muutokset! nuoren! hyvinvoinnissa,!

rahankäyttö,! vapaaehtoisen! ja! viranomaisten! roolien! sekoittuminen,! tukiperheiden!

erilainen!panostus!nuoriin,!joka!puolestaan!voi!aiheuttaa!ristiriitoja!ja!kateutta!nuorten!

välisissä! suhteissa,! vapaaehtoisten! uupuminen,! myötätuntouupumus! tai! jopa!

sijaistraumatisoituminen,! kyynistyminen,! perheenyhdistämisen! vaikeus,! nuoren!

kielteinen! päätös,! nuoren! ja! tukiperheen! ristiriitaiset! odotukset! toiminnalle! sekä!

muutokset! tukiperheenä! toimivien! tilanteessa.! Nostimme! haasteellisista! tilanteista!

esille! ne! vaikeimmat! ja! ne,! jotka! toistuivat! aineistossamme! usein:! roolien!

sekoittuminen,!kielteisten!päätösten!aiheuttamat!ristiriidat!sekä!myötätuntouupuminen.!!

!
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!

Kaavio!2.!Haasteellisimmat!tilanteet!yksintulleiden!tukiperhetoiminnassa.!

!

!

8.1.1!Rooleja,!rajoja!ja!myötätuntouupumusta!

 

Yhdeksi! tukiperhetoimintaan! liittyväksi!haasteeksi!haastatteluissa!nousi! tukiperheen!

rooli!–!mihin!tarpeeseen!tukiperhe!vastaa,!mitä!velvollisuuksia!heillä!on!ja!mitä!ei! ja!

keitä! viranomaisia! nuoren! ympärillä! jo! toimii! ja! mitkä! heidän! toimialueensa! ja!

vastuunsa!ovat.!On!koettu!tarpeelliseksi!nostaa!esiin!sitä,!että!kukaan!nuoren!ympärillä!

toimivista! henkilöistä! ei! astu! toisen! toimialueelle.! Tukiperheen! on! tärkeä! tiedostaa!

omat! rajansa! niin! voimavarallisesti! kuin! käytännön! tasolla! –! siinä! mikä! on! kunkin!

vastuulla. 

Hyvä!kertoo,!mitkä!ne!muut!toimijat!on,!et!siellä!on!just!se!mitä!et!mitä!edustaja!
tekee!ja!mitä!ohjaajat!ja!mitä!lakimies!et!ehkä!se!perhekin!sit!hahmottaa!sen,!et!
mistä!niiden!ei!tarvitse!huolehtii!tai!mitkä!ainakin!pitäisi!olla!hoidossa!mut!toki!
välillä!perheenkin!on!hyvä!olla!aktiivinen,!jos!niille!tulee!vaikka!huoli!jos!nuori!
sanoo!“Hei,!edustajaan!ei!saa!yhteyttä.”!!Tai!ei!tiedä!mitä!tapahtuu.!(EA2)!

!

• Kuka tekee?!Mitä tekee?!Tukiperheen
rajat ja!vastuu.ROOLIEN!SEKOITTUMINEN

• Perheenyhdistämisen vaikeus,!
maahanmuuttopolitiikka,! lapsen
oikeuksien sopimuksen vastainen
toiminta.

KIELTEISTEN!PÄÄTÖSTEN!
AIHEUTTAMAT!RISTIRIIDAT

•Huoli nuoren hyvinvoinnista,!
vapaaehtoisen voimavarat ja!jaksaminen.MYÖTÄTUNTOUUPUMINEN
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Nuoren! ympärillä! toimii! lukuisia! viranomaisia! ja! tahoja! (sosiaalityöntekijä,! ohjaajat,!

puhuttelija,! edustaja,! tulkki,! opettaja,! lakimies,! oikeusavustaja,! poliisi! etc.),! joiden!

tehtävänkuvat!turvapaikkaprosessin!eri!vaiheissa!on!hyvä!käydä!tukiperheen!kanssa!

läpi.! Koulutuksessa! tulisi! nostaa! esiin! näiden! roolien! merkitys! nuoren! elämässä.!

Tukiperheellä!on!oma!rooli!ja!tuki,!kuten!omaohjaajalla!ryhmäkodissa.!Roolien!selkeys!

helpottaa! vapaaehtoisten! ja! työntekijöiden! välistä! yhteistyötä.! Perheille! tulisi! antaa!

riittävän!hyvä!käsitys!siitä,!mikä!on!viranomaisten!ja!ryhmäkodin!tehtävä,!jotteivat!he!

kantaisi!huolta!siitä!tekevätkö!he!itse!vapaaehtoisina!tarpeeksi!nuoren!hyväksi.!Yksi!

haastateltava!kuvasi!tätä!nuoren!ympärillä!olevaa!joukkoa!”pallomereksi”.!

!

 

 
Kaavio!3.!Yksintulleen!nuoren!ympärillä!oleva!”pallomeri”.!

 

Kaikki! haastateltavamme! eivät! jakaneet! samaa! ajatusta! tämän! nuoren! ympärillä!

olevan! verkoston! avaamisesta! koulutuksessa! vaan! he! luottivat! siihen,! että!

vapaaehtoiset!tietävät!itse!rajansa!ja!toimialueensa. 

Se!ei!meidän!toiminnassa!ole!se!pääasia!lähteä!rajaamaan!vapaaehtoiselle!sitä!
vaan!me!luotetaan!siihen,!että!vapaaehtoinen!itse!tietää!ne!rajat!missä!toimii!ja!
omat!voimavaransa.!(AT1)!

Rajattomat!perheet!saattaa!aiheuttaa!ongelmia.!Juuri!nämä!perheet!jotka!tekee!
niitä!asioita,!jotka!kuuluu!työntekijöille.!Siitä!syntyy!soppa.!(AT1)!
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Tukiperheiden! rooleihin! ja! omiin! voimavaroihin! tulisi! käyttää! aikaa! koulutuksen!

sisällössä!ja!tukisuhteen!aikana!työnohjauksellisesti,!sillä!yksi!suurimmista!haasteista!

on! tukiperheen! rooli! koko! palvelujärjestelmässä.! Toisille! rooli! vapaaehtoisena! ja!

rinnalla!kulkijana!istuu!paremmin!kuin!toisille,!joiden!auttamishalu!on!niin!vahva,!että!

se! vie! vapaaehtoistyötä! tekevän! roolin! ammattilaisen! roolin! puolelle.! Siihen,! että!

vapaaehtoinen! itse! tunnistaisi! omat! voimavaransa! ja! rajansa,! ei! voida! luottaa.! On!

muistettava,!että!he!ovat!vapaaehtoisia,!eivät!koulutettuja!ammattilaisia.!Tässä!kohtaa!

järjestöjen!valmennus!ja!koulutus!tukiperheille!ja!siellä!nostettavat!eettiset!kysymykset!

ovat!avainasemassa.!Useat!haastateltavamme!kertoivat!tukiperheiden!“hurahtaneista!

äideistä”,! jotka! tekevät! vapaaehtoistyötään! kaikella! sydämellään! ja! hyvin!

tarkoitusperin,!mutta!joilla!rooli!nuoren!“äitinä”!on!kasvanut!ehkä!liian!suureksi.!Tämä!

voi!aiheuttaa!nuorelle!ristiriitaisia!tunteita. 

Roolit! on! haaste.! Perheen! äidit! suorastaan! hurahtaa.! Se! on! inhimillistä! ja!
ihanaa,!mutta!se!että!tämä!on!aika!uutta,!että!vapaaehtoinen!menee!rinnalle!
sote1palveluihin.!Nämäkin!nuoret,!kun!asuu!ryhmäkodissa.!(AT2)!

 

Vertaisryhmä! nähdään! hyvänä! tapana! purkaa! näitä! ajatuksia! ja! tunteita! sekä!

selkeyttää!rooleja!myös!tukisuhteen!aikana.! !Hyvä!yhteistyö!muiden!nuoren!kanssa!

työtä!tekevien!kanssa!on!tärkeää.!Hyvällä!yhteistyöllä!vapaaehtoinen!ja!ammattilainen!

voivat!tukea!toistensa!panostusta!nuoren!asioihin.!Myös!tiukoista!tilanteista!voi!selvitä!

ammattilaisen!tuella. 

Hyvä! yhteistyö! ammattityöntekijöiden! kanssa! on! todella! tärkeää.! Että! on!
molemminpuolinen!arvostus.!Ettei!niin!sanotusti!mennä!toisen!tontille.!Tai!ettei!
perheet!sekaannu!nuoren!virallisiin!asioihin,!se!kuuluu!työntekijälle.!(AT2) 

Toki!se!on!hyvä!kertoa,!että!vapaaehtoiset!tiedostaa!ne!eri!roolit,!mut!ei!sitä!sen!
tarkemmin!käydä! läpi.!Lähinnä!sitten!sen! tukisuhteen!aikana,!että!mitä! tulee!
vastaan,!että!mikä!niinku!vapaaehtoinen!miettii,!että!voiko!hän!tehdä!jotain!tai!
miten!tehdä.!(AT1)!

 

Edustajan!haastattelun!sekä!muiden!kontaktien!kautta!saadun!tiedon!mukaan!monilla!

paikkakunnilla! ja!asuinyksiköillä!on!ollut!myös!täysin!vapaata!vapaaehtoistyötä,! jota!

kukaan!taho!ei!ole!virallisesti!valvonut!ja!joissa!tukihenkilöinä!toimivia!vapaaehtoisia!

kukaan!ei!ole!kouluttanut!lainkaan.!Sitä,!millä!voimavaroilla,!motiiveilla!ja!minkälaisella!

osaamiselle!ja!asenteilla!vapaaehtoiset!ovat!työhön!lähteneet!ei!oltu!selvitetty.!!Osa!
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näistä! “vapaista”! tukisuhteista!on! toiminut!hyvin,!mutta! joissain! rajat! viranomaisten,!

edustajan,!asuinyksikön!työntekijöiden!välillä!ovat!hämärtyneet!ja!se,!kuka!on!nuoren!

edunvalvoja,! kuka! tuntee! hänen! tilanteensa! ja! tarpeensa! parhaiten! on! aiheuttanut!

epäselvyyksiä.! 

Se,!missä!eniten!tulee!niitä!ongelmia,!on!se,!että!vapaaehtoiset!ei!tiedä,!mitä!
asioita! on! jo! hoidossa,! he! luulee! et! henkilökunta! ei! hoida! ja! he! kokee,! että!
henkilökunta! ei! jotenkin! ota! vastaan! heidän! hyviä! tarkoituksiaan! ja! taas!
henkilökunta!kokee,!että!vapaaehtoinen!keulii! ja!niistä!ei!tiedä!mitä!ne!tekee.!
Että! tämän! niin! kuin! solmun! avaaminen! on! siinä! ensimmäisessä! infossa!
kaikkein! tärkein,! että! mitä! se! vapaaehtoinen! tekee,! että! tänne! ei! nyt! tulla!
ottamaan! pakolaislapsia! kotiin! asumaan,! vaan! että! tässä! on! tämmöiset!
jonkinmoiset!rajat!ja!minkälaisessa!palveluverkostossa!on!alle!181vuotiaat,!entä!
yli!181vuotiaat.!(AT3)!

 

Asuinyksiköiden!työntekijöiden,!koulutuksia!koordinoivan!järjestön!ja!vapaaehtoisten!

hyvä! ja! yhtenevä! linja! sekä! molemminpuolinen! arvostus! on! syytä! nostaa! esille!

koulutuksissa,!jotta!seuraavan!kaltaiset!tilanteet!eivät!toistuisi. 

Ne!perheet,!jotka!silloin!oli!siinä!koulutuksessa,!niin!he!olivat!kokeneet!et!heitä!
oli!kohdeltu!pikkasen!epäystävällisesti! tai! tylysti!siellä!asuinyksikössä!et!niillä!
sellainen!yleinen!yhteistyö!ei!ollut!kauhean!hyvässä!tilassa.!(EA2) 

Se!on!vähän!vaarallista!(roolien!hämärtyminen),!koska!ohjaajatkin!kokevat!sit!
aika! helposti,! että! heidän! työhön! sotkeudutaan! tai! että! vaikeutetaan! tai!
kyseenalaistetaan!vaikka!heillä!on!ihan!tarpeeksi!siellä!kaikkee!säätämistä!ja!
tai!kaikkia!ylimääräisiä!kuvioita!ilmankin.!(EA2) 

 
!

!

8.1.2!Kielteiset!päätökset!ja!perheenyhdistämisen!vaikeus!

!

Suurimpina! haasteina! nähtiin! nuorten! saamat! kielteiset! päätökset,!

perheenyhdistämisen!vaikeus!ja!yleiset!maahanmuuttopolitiikkaan!liittyvät!asiat,!jotka!

saattavat! yllättäen! vaikuttaa! nuoren! ja! tukiperheen! tilanteeseen.! Pakolaiskriisin,!

tulevan! palvelurakenteen! uudistuksen! ja! jo! tehtyjen! ulkomaalaislakien! kiristykset! ja!

laintulkinnan! muutokset! sekä! oikeuksien! heikennykset! nähtiin! koskevan! erityisesti!

yksintulleita! nuoria! ja! heidän! pelättiin! jäävän! nykyisen! turvapaikkapolitiikan! alle.!

Vaikkakin! suurin! huoli! koski! nuoria,! myös! tukiperheiden! jaksaminen! voi! olla!

koetuksella.!
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!

Siinä! koulutuksessa! varmaan! olisi! hyvä! puhua! jonkun! verran! siitä!
turvapaikkaprosessista,! ei! nyt! tarvii! mennä! kaikkiin! lakiyksityiskohtiin,!
mutta! vähän! sillee! ymmärrystä! niihin! vaiheisiin! ja! kestoon! ja! sitten!
tietenkin!noin!perheenyhdistämisetkin!olisi!varmaan!hyvä!jotenkin!lyhyesti!
selittää,!et!miks!se!on!niin!!vaikeata!ja!mahdotonta!ja!miksi!juuri!kukaan!ei!
saa!perhettään!tänne!ja!siinä!on!just!yksi!syy,!miksi!se!ystäväperhe!voi!
tulla! entistä! tärkeämmäksi,! kun! niin! harvalla! on! edes! mitään!
perheenyhdistämishakemusta!saada!edes!sisälle,!kun!ennen!se!oli!vaan!
niin!että!siinä!kesti!monta!ja!monta!vuotta!ja!nyt!se!oikeastaan!niin,!et!aika!
harva!pystyy!edes!hakemaan.!Niin! tavallaan!et!se!koulutus!kertois!siitä!
prosessista.!(EA1)!

!

Vähän! semmoinen! kummallinen! aika! on! tässä,! et! pitää! olla! skarppina,!
miten!käy.!(EA3)!

!

Olemme!seuranneet!useiden!järjestöjen!kannanottoja!koskien!turvapaikanhakijoiden!

ja!erityisesti!yksin!tulleiden!oikeusturvaa!Suomessa!keväästä!2016!alkaen.!30.5.2016!

useat! lastensuojelujärjestöt! ja! pakolaisjärjestöt! ottivat! kantaa! hallituksen!

suunnittelemiin! lain! muutoksiin! koskien! perheenyhdistämislainsäädäntöä! ja! ilman!

huoltajaa! tulleita! turvapaikanhakijalapsia.! Kannanotossa! oltiin! huolissaan!

nimenomaan! Lapsen! oikeuksien! sopimuksen! vastaisista! toimista! ja! lasten!

saattamisesta! eriarvoiseen! asemaan! esimerkiksi! varallisuuden! perusteella!

(Lastensuojelun!keskusliitto!2016).!

!

Lapsen!oikeuksien!sopimus!velvoittaa!yhdenvertaiseen!kohteluun.!Lasta,!
hänen!vanhempiaan!tai!muuta!huoltajaa!ei!saa!syrjiä!millään!perusteella.!
Lakiesityksen! toimeentulorajat! tarkoittaisivat! käytännössä! sitä,! että!
Suomen! valtio! tietoisesti! erottelee! lapsia! ja! heidän! huoltajiaan!
varallisuuden!mukaan.'(Lastensuojelun!keskusliitto!2016)!

!

Järjestöjen! yhteisessä! kannanotossa! viitattiin! ja! vedottiin! myös! Lapsen! oikeuksien!

yleissopimuksen!artikloihin!yhdeksän!ja!kymmenen,!joiden!mukaan!lasta!ei!saa!erottaa!

huoltajistaan! tahdon! vastaisesti! ja! jonka! mukaan! valtion! tulisi! käsitellä!

perheenyhdistämistä! koskevat! hakemukset!myönteisesti,! humaanisti! ja! kiireellisesti!

(emt.).!Suomen!Unicefin!ohjelmajohtaja! Inka!Hetemäki!kirjoitti!puolestaan!Helsingin!

Sanomien! mielipidepalstalle! 7.4.2017! Suomen! palautuspäätöksistä! Afganistaniin.!

Hetemäen! mukaan! lapsen! etua! ei! ole! arvioitu! päätöksissä! ja! Hetemäki! kritisoi!

erityisesti! lainvalmistelua! koskien! EU:n! ja! Afganistanin! palautussopimusta,! jossa!

lapsen!etua!ei!ole!otettu!lainvalmisteluvaiheessa!huomioon!(Helsingin!Sanomat!2017).!
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!

Nyt!keväällä!2018!erityistä!huolta!herättävät!yksin! tulleiden!nuorten!saamat!vuoden!

oleskeluluvat,! jotka! aiheuttavat! nuorten! keskuudessa! pelkoa! ja! epävarmuutta!

tulevaisuudesta.!Jatkolupien!saaminen!on!epävarmaa!ja!huoli!siitä,!että!saavutettuaan!

täysi1ikäisyyden! heidät! karkotetaan! ajaa! nuoria! jo! itsetuhoiseen! käyttäytymiseen.!

Lastensuojelun! keskusliitto! otti! yhdessä! jäsenjärjestöjensä! kanssa! asiaan!

voimakkaasti! kantaa! 5.4.2018! ja! vaati! näiden! vuoden! oleskelulupien! pidentämistä!

kolmeen! vuoteen,! jotta! nuoren!olisi!mahdollista! kotoutua! ja! jotta! hänen!psyykkinen!

hyvinvointinsa!ei!vaarannu!(Lastensuojelun!keskusliitto!2018).!

!

Lapsen!edun!toteutuminen!ei!selvästikään!ole!yksiselitteinen!ja!helposti!mitattavissa!

oleva!asia!vaan!siihen!sisältyy!paljon!tulkinnanvaraisuutta!ja!poliittista!ohjausta,!joista!

nämä!vuoden!oleskeluluvat!ovat!esimerkkinä.!Nuorten!saamat!kielteisten!päätökset!

vaikuttavat!yksilötasolla!nuoreen!ja!hänen!psyykkiseen!hyvinvointiinsa!negatiivisesti!ja!

myös!tukiperheen!jaksamiseen.!Vuoden!luvat!ennen!täysi1ikäistymistä!ja!jatkuva!pelko!

jatkoluvan! eväämisestä,! eivät! edesauta! nuorta! kotoutumaan! tai! mahdollista!

tulevaisuuteen! suuntautunutta! elämää.! Kielteisten! päätösten! nähtiin! vaikuttavan!

yleiseen! oikeudenmukaisuuden! tunteeseen! ja! suomalaiseen! oikeusjärjestelmään!

kohdistuneeseen! luottamukseen! tai! sen! puutteeseen! ja! siitä! aiheutuvaan!

ahdistukseen.!!

!

Varsinkin!nyt!kun!niitä!negatiivisia!päätöksiä!tulee!niin!paljon!ja!se!nyt!on!
ihan! fakta,! että! niitä! kansainvälisiä! sopimuksia! ja! osin! lakiakin! on!
suomessa!rikottu!niin!tavallaan!mitä!se!aiheuttaa,!stressiä,!ahdistusta…!
sit!siinä!tilanteessa,!muutenkin!siinä!epätoivoisessa!tilanteessa.!Ja!pelko!
siitä,! että! sinne! kotimaahan! joutuu! takaisin,! sinne! konfliktien! keskelle.!
Kyllähän! sekin! tuo! omansa! lisähaasteen! tähän! tukihenkilötoimintaan.!
(AT1)!
!

Kielteiset!päätökset!alaikäisten!turvapaikanhakijoiden!kohdalla!voidaan!nähdä!myös!

yhteiskunnallisena! ja! moraalisena! ongelmana.! Aiemmin! alaikäisillä! ei! ole! ollut!

epävarmuutta! siitä,! jatkuuko!oleskelulupa! täysi1ikäisenä.!Nyt! vuodesta!2015!alkaen!

Maahanmuuttovirasto! on! suosinut! niin! sanottuja! vuoden! minilupia! ja! ainakin!

ihmisoikeus1! ja! lastensuojelujärjestöt! ovat! nähneet! tämän! huolestuttavan! nuorten!

elämänpolkua!ajatellen!ja!lapsen!oikeuksien!sopimuksen!vastaisena!toimintana.!

!
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Kyllä!niitä!perheitä!pitää!valmistaa!siihen,!että!kun!on!näitä!vuoden!lupia!
ja!jatkolupia!ja!kaikkee,!niin!ei!se!oo!varmaa!et!se!nuori!saa!jäädä!tänne.!
Et!se!ei!ainakaan!tulisi!ihan!yllätyksenä,!et!kun!voi!olla,!että!se!nuori!on!jo!
täysi1ikäinen! ja! sit! sen! lupa! ei! yhtäkkiä! enää! jatkukaan,! niin! onhan! se!
kauhee!se!tilanne!myös!sille!perheelle.!(EA1)!
!

Järjestöjen! tulee! tarttua! näihin! haasteellisiin! tilanteisiin! ja! kertoa! avoimesti!millaisia!

turvapaikkaprosessit!ovat.!Järjestöjen! tulee!valmistaa! tukiperheitä!myös!siihen,!että!

nuori!voi!saada!kielteisen!päätöksen,!tiedon!käännytyksestä!ja!pohtia!mikä!perheen!

tehtävä!tällöin!nuoren!elämässä!on.!Järjestöt!eivät!voi!kannustaa!tukiperheitä!laittomiin!

toimiin,!mutta!keskustelua!siitä,!mitä!tukiperhe!tahtoessaan!voi!tehdä!nuoren!tilanteen!

auttamiseksi,!on!voitava!käydä!turvallisessa!ja!luottamuksellisessa!ilmapiirissä.!

!

!

9!SUOSITUKSIA!TUKIPERHEITÄ!KOULUTTAVILLE!JÄRJESTÖILLE 

!

!

Aineistostamme!nousi! esiin! innostus! ja! usko! tukiperhetoiminnan! tarpeellisuuteen! ja!

sen! positiivisista! vaikutuksista! yksin! ilman! huoltajaa! tulleiden! nuorten! elämään!

Suomessa.! Haastattelemamme! asiantuntijat! nostivat! yksintulleiden! nuorten!

tukihenkilötoiminnan! lähtökohdiksi! lapsen! edun! toteutumisen,! psykososiaalisen!

vahvistamisen!sekä!kotoutumisen.!!Kaikki!kolme!teemaa!ovat!sidoksissa!toisiinsa!ja!

toiminnallisesti!niitä!on!lähes!mahdotonta!erottaa!toisistaan.!Pyöräretki,!jossa!yhdessä!

nuoren!kanssa!tutustutaan! lähiympäristöön,!voidaan!nähdä!kotouttavana!toimintana!

yhtä! lailla! kuin! psykososiaalisena! tukena! ja! lapsen! etua! edistävänä! tekemisen!

muotona.! Kuten! yksi! haastatelluista! totesi! ”jalkapallo! on! tärkeä! terapiamuoto”!

(AT3).! !Äänessä!oli!mukana!huumoria!mutta! vapaaehtoisuudessa,! jossa! käytetään!

kevyitä!tukimuotoja,!juuri!jalkapallon!tai!muiden!pelien!pelaamisen!kaltaiset!tavalliset!

asiat!ovat!niitä!eteenpäin!vieviä! ja!kannattelevia!kokemuksia!yksin!tulleiden!nuorten!

arjessa.! 

 

Voimme!todeta!aineistomme!perusteella,!että!tukiperhe!on!merkityksellinen!ja!tärkeä!

tukimuoto!osana!yksintulleen!elämää!Suomessa.!Se!on! inhimillistä! tukea! lapsille! ja!

nuorille,! jotka!ovat! joutuneet!eroon!omasta!perheestään! ja! jotka!etsivät!mahdollisia!
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elämänpolkuja!keskellä!uutta!ympäristöä.!Tukiperhetoiminnan!tulee!olla!koordinoitua!

ja!ammattimaisesti!johdettua!ja!tukiperheille!pitää!taata!riittävä!tuki!ja!koulutus!ennen!

tukisuhteen!alkua,!tukisuhteen!aikana!ja!myös!sen!päätyttyä.!Suosittelemme!järjestöjä!

kiinnittämään! huomiota! kulttuurisensitiiviseen! ja! traumatietoiseen! työotteeseen,!

riittävään! ja! monipuoliseen! perehdytykseen! sekä! ennen! kaikkea! vapaaehtoisten!

jatkuvan!tuen!saantiin.!!

 

Siitä!huolimatta,!että!kolmannen!sektorin!ja!järjestöjen!merkitys!kotouttavassa!työssä!

kasvaa!ja!näemme!siinä!paljon!etuja,!esitämme!samalla!huolemme!siitä,!että!ihmis1!ja!

perusoikeuksista! huolehtiminen! siirtyy! valtiolta! ja! kunnilta! yhä! enemmän!

vapaaehtoistoimijoille.! Yksintulleiden! oikeusturvasta! ja! lapsen! edun! toteutumisesta!

Suomessa!on!tullut!sattumanvaraista.!

 

Muutamassa! vuodessa! luottamuksemme! suomalaiseen! oikeusvaltioon! ja! ennen!

kaikkea! uskomme! turvapaikkaprosessien! laatuun! ja! turvapaikanhakijoiden! ja!

erityisesti!yksintulleiden!oikeusturvan!toteutumiseen!ovat!saanut!vakavia!säröjä.!Enää!

emme!ole!huolemme!kanssa!kuitenkaan!yksinf!YK,!UNHCR,!Amnesty!International,!

Suomen!Mielenterveysseura,! Lastensuojelun! keskusliitto! ja!muun!muassa!Suomen!

arkkipiispa! Kari! Mäkinen,! presidentti! Tarja! Halonen! sekä! korkeimman! hallinto1

oikeuden!presidentti!Pekka!Vihervuori!ovat!antaneet!vakavia!huomautuksia!ja!moitteita!

koskien!turvapaikanhakijoiden!oikeusturvaa!Suomessa.!Huolenamme!on,!että!lapsen!

oikeus!perhe1elämään!ei!nykyisillä! linjauksilla!toteudu!ja!että!tukiperhetoiminta!tulee!

korvaamaan! tätä!alkuperäistä! ja!mahdollisesti! vielä!olemassa!olevaa!perhettä,! joka!

yksintulleen! nuoren! olisi! mahdollista! saada! Suomeen! inhimillisellä! ja! lapsen! etua!

painottavalla!perheenyhdistämispolitiikalla.!!

 

Järjestövetoinen! ja! vapaaehtoisuuteen! perustuva! tukihenkilötoiminta! yksintulleille!

turvapaikanhakijanuorille!ei!korjaa!eikä!korvaa!hyvää! ja! toimivaa!oikeusvaltiota!eikä!

nuoren!alkuperäistä!perhettä,!mutta!ehdottomasti!sille!on!tarve,! johon!järjestöjen!on!

syytä! tarttua.! Tukiperheiden! tehtävänä! on! tukea! näitä! yksintulleita! lapsia! ja! nuoria!

arjessa,!luoda!siltoja!suomalaiseen!yhteiskuntaan,!olla!ihmisenä!ihmiselle!ja!kannatella!

näissä!nuorissa!olevaa!iloa!ja!toivoa.!
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Olemme! koonneet! opinnäytetyömme! loppuun! teemoja! ja! käytäntöjä,! jotka!

tukiperheiden! koulutuksessa! tulee! ottaa! huomioon,! jotta! lapsen! etu! olisi! toimintaa!

ohjaava!periaate!ja!myös!toiminnan!päämäärä.!

 

Alkuinfo!on!tärkeä!osa!koulutusta.!Moni!“tavallinen!suomalainen!perhe”!saattaa!pohtia!
tukiperheeksi!lähtemistä,!mutta!epäröi!koska!tietoa!aihealueesta!ei!välttämättä!ole!tai!

koetaan,! ettei! ilman! ammattitaitoa! pysty! vastaamaan! yksin! tulleen!

turvapaikanhakijalapsen! tarpeisiin.! Alkuinfossa! tukiperheeksi! aikovat! saavat!

informaatiota!siitä,!mitä!tukiperheenä!oleminen!tarkoittaa!ja!mihin!tulee!sitoutua,!mitä!

velvollisuuksia!on!ja!mitä!ei.!Alkuinfon!jälkeen!on!mahdollista!vielä!miettiä!ja!arvioida,!

onko!perheenä!valmis!lähtemään!tukiperhetoimintaan!mukaan!ja!riittävätkö!perheen!

aika! ja! voimavarat!nuoren! tukemiseen.!Alkuinfon! tulee!olla! selkeä! ja!aihealueiltaan!

rajattu.!Tarkoituksenmukaista!ei!ole!tuottaa!kaikkea!tietoa!yksintulleiden!taustoista!ja!

tilanteesta,! vaan! tuoda! esiin! se,! mitä! tukiperhetoiminta! kokonaisuutena! on.!

Tukiperheeksi!ryhtymiseen!ei!lähtökohtaisesti!tarvita!muuta!kuin!vilpitön!halu!olla!läsnä!

lapsen! tai!nuoren!elämässä! ja!kohdata!nuori!arjen!keskellä!kiireettömästi! ja!nuoren!

tarpeet!yksilöllisesti!huomioiden.! 

Roolien! selkeys!Tutkimusaineistostamme! nousi! esiin! haaste! roolien! selkeydessä.!
Koulutuksessa!tulisi!käydä!läpi!alaikäisen!yksintulleen!kanssa!toimivat!eri!tahot!kuten!

edustaja,! puhuttelija,! sosiaalityöntekijä,! omaohjaaja! ryhmä/perheryhmäkodissa,!

koulun!henkilökunta!sekä!muut!yksintulleen!kanssa!työskentelevät!viranomaiset!1!mitä!

kukin!taho!tekee!ja!mikä!on!tukiperheen!osa!tässä!kokonaisuudessa.!Tulisi!korostaa!

sitä,!että!tukiperhe!ei!ole!taho,!joka!hoitaa!nuoren!virallisia!asioita.!Tukiperheen!tehtävä!

on! tarjota! nuorelle! turvallinen! ympäristö! ja! läsnäoloa,! jotta! nuori! voi! olla! “tavallinen!

nuori! keskellä! tavallista! perhe1elämää”! ja! jossa! vietetään! aikaa! yhdessä! ruokaa!

laittaen,!pelaillen!tai!miten!vain!osallistuen!perheen!tai!tukihenkilön!arkeen.!Tukiperhe!

ei!lähtökohtaisesti!hoida!nuoren!turvapaikka1asioita!tai!majoita!häntä. 

Haastattelu!ja!kotikäynti!Jos!nimenomaan!perhe!haluaa!mukaan!toimintaan,! tulee!
varmistaa! koko! perheen! yhteisellä! haastattelulla,! että! kaikki! perheenjäsenet! ovat!

motivoituneita! toimintaan.! Haastattelussa! tulee! kartoittaa! perheen! voimavaroja,!
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motiiveja! sekä! sitoutumisen! astetta.! Kotikäynti! tulee! olla! pakollinen! kaikille! alle! 181

vuotiaiden!tukihenkilöiksi!tuleville. 

Rikosrekisteriote! ja! lausunto! kotikunnan! sosiaalitoimelta! koskien! alle! 181
vuotiaiden! kanssa! toimivia! vapaaehtoisia.! Tällä! varmistetaan,! että! lapsen! etu! ja!

turvallisuus!on!otettu!huomioon!toiminnassa!ja!vältetään!väärinkäytökset. 

Kirjallinen! sopimus! tukisuhteesta! jossa! sopija! osapuolina! ovat! nuori,! tukiperhe,!
asuinyksikkö,! järjestö! ja! alaikäisen! kohdalla! edustaja.! Sopimuksessa! on! kerrottu!

järjestön! arvot,! toiminnan! tavoitteet,! velvoitteet! ja! rajoitteet,! koskien! kaikkia!

sopimuksen!osapuolia. 

Jatkuva! tuki! ja! lisäkoulutuksen! mahdollisuus! Tukiperheillä! tulee! olla! saatavilla!
jatkuva!ammatillinen!tuki.!Hyvänä!käytäntönä!on!se,!että!järjestöllä!on!oma!työntekijä!

tukiperheitä! varten,! joka! on! tukiperheiden! saavutettavissa! sekä! puhelimitse! että!

sähköpostitse! tai! kasvotusten! aina! tarvittaessa.! Tukiperheiden! oman! jaksamisen!

kannalta! on! äärimmäisen! tärkeää,! että! järjestöt! voivat! tarjota! lisäkoulutusta.!

Nostamme! tärkeiksi! teemoiksi! traumatietoisuuden,! kulttuurisensitiivisyyden! ja!
voimavarakeskeisyyden,! joita! suosittelemme! omiksi! kokonaisuuksiksi!

lisäkoulutuksiin. 

Säännöllinen!työnohjaus!on!tärkeä!jaksamisen!tukipilari.!Työnohjaus!on!ammatillista!
ohjausta! vapaaehtoistyössä.! Tukiperheillä! tulisi! olla! mahdollisuus! keskustella!

ammattilaisen!kanssa!mieltä!painavista!asioista! ja! reflektoida! tekemäänsä! tukityötä,!

purkaa!kokemuksia!1!tulla!kuulluksi.!Työnohjaus!poikkeaa!vertaistukitapaamisista!sillä,!

että!koulutettu! työnohjaaja!osaa!käyttää!erilaisia!menetelmiä!työnohjauksen!tukena,!

näin!ollen!se!on!prosessinomaista,!tavoitteellista!ja!kehittävää!toimintaa.!Tämä!on!hyvä!

ratkaisu! esimerkiksi! roolien! rajanvetoon,! sillä! työnohjaajan! tuella! tukiperheet! voivat!

asettaa!yhteisiä!linjauksia!sille,!missä!heidän!roolinsa!rajat!kulkevat.! 

Vertaistukitapaamiset! ja! keskustelualustat! (Facebook,! Messenger! etc.)!
Tukiperheet! tarvitsevat! myös! areenoita,! joissa! voi! luottamuksellisesti! ja! avoimesti!

käsitellä! tunteita,! joita! nuoren! kanssa! on! herännyt.! Vaikka! tukitoiminta! olisi! kuinka!

kevyttä!hyvänsä!ilman!traumaattisten!kokemusten!tietoista!avaamista,!kuten!yhteistä!

ruuanlaittoa! ja! jalkapallon! pelaamista,! ei! tunteilta! voi! välttyä! 1! eikä! siltä,! että! nuori!

saattaa! tuoda! esiin! vaikeita! ja! pelottavia! kokemuksiaan.! Vertaistukitapaaminen! on!
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tärkeä! väylä! purkaa! niitä! ajatuksia! ja! tunteita,! mitä! nuoren! elämä! ja! kokemukset!

herättävät.!! 

Traumatietoinen! työote! Tukiperheiden! ei! tarvitse! osata! käsitellä! nuoren! kanssa!
traumaattisia! asioita,! tärkeintä! on! tieto! ja! ymmärrys! siitä,! miten! traumaattiset!

kokemukset! voivat! vaikuttaa!mielen!hyvinvointiin! ja! kyetä! jollain! tasolla! erottamaan!

teini1ikään!kuuluva!käyttäytyminen!traumaattisesta!oireilusta.!Ennen!kaikkea,!huolen!

herätessä,! kertoa! huoli! eteenpäin! yksintulleen! nuoren! kanssa! työskenteleville!

ammattilaisille,!jotta!nuori!saa!apua!oikealta!taholta.! 

Kulttuurisensitiivinen! työote! Tukiperheiden! on! hyvä! tiedostaa! omia! kulttuurisia!
taustojaan,! ajattelumallejaan! ja! kohdata! nuori! ennakkoluulottomasti! ja! avoimesti.!

Tukiperhe!voi! tukea!nuoren!kaksisuuntaista!kotoutumista,! jossa!arvostetaan!nuoren!

alkuperäistä!kielellistä,!kulttuurista!ja!uskonnollista!taustaa!ja!mahdollistetaan!hänelle!

niiden!säilyttäminen!uudessa!ympäristössä.! 

Voimavarakeskeinen! ajattelu! 1! tukiperheiden! koulutuksessa! tulisi! nostaa!
voimavarakeskeistä!ajattelua!1! jotta! tukisuhteessa!ei!mentäisi!ongelma!edellä,!vaan!

myönteisellä! katseella! kohti! tulevaisuutta.! Koulutuksessa! tulisi! korostaa,! ettei!

tukiperheen! tarvitse! osata! tai! hallita! kaikkea! yksintulleen! nuoren! elämään! liittyvää,!

vaan!tukiperheen!tai!1henkilön!tehtävä!on!olla!läsnä!nuorelle!siinä!hetkessä,!jolloin!he!

ovat!yhdessä.!Olla!kiinnostunut!nuoresta!yksilönä!ja!kunnioittaa!häntä!ihmisenä.!Antaa!

tukea! ja! huolenpitoa! sekä! kannustaa! eteenpäin! ja! kannatella! toivoa.!

Voimavarakeskeistä!toimintaa!on!tukea!nuoren!normaalia! ikätasoista!kehitystä!sekä!

tarjota! nuorelle! mahdollisuuksia! osallistua! ja! onnistua.! Tukiperhetoiminta! on!

ennaltaehkäisevää,! hyvään! arkeen! ja! turvalliseen! tulevaisuuteen! suuntaavaa!

toimintaa. 
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LIITTEET!
!
!
LIITE!1 

KYSELYLOMAKE 

!Taustatiedot 

1.!� Sukupuoli 

Nainen! ! 1 

Mies! ! 2 

�  

2.!Peruskoulutus!(valitse!viimeisin!tutkinto) 

Peruskoulu! ! 1 

Ylioppilas!� � ! 2 

Ammatillinen!koulutus!! 3 

Ammattikorkeakoulu!! 4 

Yliopisto!! ! 5 

Ammattinimike:!_______________________ 

3.!Kuinka!kauan!olet!työskennellyt!nykyisessä!työtehtävässäsi? 

__________________________________________________!  

4.!Onko!työsuhteesi 

Vakinainen!�� 1 

Määräaikainen!! 2 

Muu,!mikä!__________________________________________ 

5.!Mikä!seuraavista!kuvaa!parhaiten!työaikamuotoasi? 

Päivätyö! ! ! 1 

Kaksivuorotyö! ! 2 

Kolmivuorotyö! ! 3 

Säännöllinen!iltatyö! ! 4 

Säännöllinen!yötyö! ! 5 

Jokin!muu,!mikä?! ! 6 

�  

�  

!

!
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Seuraavat!kysymykset!käsittelevät!työn!sisältöä!ja!vaatimuksia.!Vastaa!vapaasti!
muutamalla!lauseella. 

1.! Perehdytys!
1.! Kuka!perehdytti!sinut!työtehtäviisi!(esimies,!lähiesimies,!työkaverit,!joku!
muu)?!

2.! __________________________________________________!
3.! Kuinka!kauan!perehdytys!kesti?!
4.! _________________________________________________________!
5.! Miten!kuvailisit!perehdytystä?!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

�  

� � � �  

d)!Oliko!se!mielestäsi!riittävää?!Mikä!oli!mielestäsi!tärkeintä?!Miten!itse!
perehdyttäisit? 

! _____________________________________________________ 

!  

! _____________________________________________________ 

!  

! _____________________________________________________ 

!  

! _____________________________________________________ 

!  

! _____________________________________________________ 

!  

! _____________________________________________________ 

2.!Koulutus 

1.! Millaista!tietoa!ja!taitoa!työtehtäväsi!ryhmäkodissa!edellyttävät?!

!  

! _____________________________________________________ 

!  

! _____________________________________________________ 

!  

! ____________________________________________________ 
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!  

! _____________________________________________________ 

!  

! _____________________________________________________ 

!  

! _____________________________________________________ 

� � � �  

b)!Kaipaatko!jotain!lisäkoulutusta?!Jos!kaipaat,!niin!millaista? 

!  

! _____________________________________________________ 

!  

! _____________________________________________________ 

!  

! _____________________________________________________ 

!  

! _____________________________________________________ 

!  

! _____________________________________________________
_____ 

!  

3.!Motivaatiotekijät 

a)!Koetko!työssäsi!kiirettä?!Jos!koet,!mistä!kiire!johtuu? 

!
! _____________________________________________________ 

!
! _____________________________________________________ 

!
! _____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

� �  

__________________________________________________________ 

� �  

__________________________________________________________ 

� �  

� �  
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b)!Onko!työsi!kuormittavaa?!Jos!koet!työsi!kuormittavaksi,!mitkä!asiat!
vaikuttavat!� � siihen?!� � � �  

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

! !  

! !  

� �  

c)!Mikä!on!tärkeintä!omassa!työssäsi? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

� �  

�  

d)!Mitkä!asiat!edesauttavat!työmotivaatiotasi? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
!  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
!  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
!  

__________________________________________________________! 

__________________________________________________________ 

� �  

KIITOS!VASTAUKSISTA! 

 
!
!

!

!

!

!
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LIITE!2 

 
!Haastattelurunko!järjestöille 

! 

1.! Koulutus!–!mitä!siihen!sisältyy?!
2.! Kuinka!kauan!koulutus!kestää?!
3.! Mitä!hyviä!käytänteitä!koulutuksessanne!on?!
4.! Mitä!olette!asettaneet!vaatimukseksi!tukiperheille?!
5.! Minkälaista!osaamista!ja!tietoa!ajattelet!tukiperheen/tukihenkilön!
tarvitsevan!toimiakseen!yksintulleen!nuoren!tukena?!

6.! Mitä!teemoja!tukiperheiden!koulutuksessa!tulisi!erityisesti!korostaa?!
7.! Minkälaista!tukea!tukiperheet!tarvitsevat!työhönsä?!
8.! Minkälaisia!kokemuksia!teillä!on!tukiperhetoiminnasta!yleensä!ko.!
kohderyhmän!kanssa?!

9.! Mitkä!ovat!olleet!suurimmat!haasteet!tukiperhetoiminnassa?!
10.!Millaista!palautetta!olette!saaneet!tukiperheinä!toimineilta?!

! 

Jatkokysymyksiä!ja!tarkennuksia: 

Mihin!tarpeeseen!tukiperhe!vastaa 

Mitä!on!hyvä!kotoutuminen 

Miten,!jos!nuorille!tulee!ongelma 

Kulttuurisensitiivisyys!–!miten!se!näkyy!vai!näkyykö 

Pyydetäänkö!rikosrekisteriote 

Kotikäynti!–!tehdäänkö 

Haastatellaanko!koko!perhe 

Miten!määrittelet!tukiperheen 

 
!
!
!


