
Opinnäytetyö (YAMK) 

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 

2018 

 

 

 

 

 

Irina Mäki 

VOIMAANNU, ÄLÄ LEIMAANNU 

- toimintamallilla tukea nuorten 
itsenäistymiseen  

  



OPINNÄYTETYÖ (YAMK) | TIIVISTELMÄ 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 

2018 | 71 sivua, 3 liitesivua 

Ohjaava opettaja: Anssi Lähde 

Irina Mäki 

VOIMAANNU, ÄLÄ LEIMAANNU 

- toimintamallilla tukea nuorten itsenäistymiseen 

Nuorten syrjäytyminen on todella suuri ongelma nyky-yhteiskunnassamme. Syrjäytymisen 
riskitekijöitä ovat matalan koulutuksen, työttömyyden ja toimeentulo-ongelmien lisäksi mm. 
elämänhallinnalliset ongelmat, sosiaalisten suhteiden vähyys ja syrjäytyminen 
yhteiskunnallisesta osallisuudesta. On tärkeää kartoittaa nuorten omia kokemuksia 
syrjäytymisestä ja siihen johtavista tekijöistä, sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa, kun 
kehitellään keinoja sen ehkäisyyn. 

Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli tutkia, miten nuoren itsenäistymisprosessia voidaan 
tukea ja kehittää mahdollisimman tehokkaasti niin, että sillä voidaan maksimoida nuoren 
edellytykset minäpystyvyyden vahvistamiseen ja voimaantumiseen ja sitä kautta onnistuneeseen 
itsenäistymiseen. Kehittämisprojektissa korostuu asiakaslähtöisyys, asiakkaan osallisuus ja 
kokemusasiantuntijuus. Kehittämisprojektissa on kartoitettu kokemustietoa lastensuojelun 
nykyisiltä ja entisiltä asiakkailta ja käytetty sitä pohjana kehittämistyölle. 

Nuorten ryhmiä oli kaksi, toinen koostui koulutetuista lastensuojelun kokemusasiantuntijoista ja 
toinen itsenäistymisvaiheessa olevista nuorista, joilla on sijaishuoltotausta. Nuortenryhmistä 
kerätystä aineistosta nousi kolme johtopäätöstä; Nuoren ja hänen kanssaan työskentelevän 
aikuisen välinen aito, välitön vuorovaikutus on ensiarvoisen tärkeää. Kaikki rakentuu sen varaan. 
Vastikkeettomalla hyödyllä voi olla passivoiva vaikutus, sekä kolmantena johtopäätöksenä se, 
että raha-asioiden hoitamisen lisäksi yksinäisyys koettiin suurimmaksi haasteeksi 
itsenäistymisessä.  

Kehittämisprojektin tuotoksena kehitettiin Voimaannu, älä leimaannu- toimintamalli. Se perustuu 
ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työskentelyn perusteille ja tarjoaa helppokäyttöisen työkalun 
nuorten kanssa työskenteleville aikuisille. Työnkalun käyttö on helppo ottaa luontevaksi osaksi 
jokapäiväistä työskentelyä, tehostaen sen tavoitteellisuutta ja tuloksellisuutta.  
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vuorovaikutus, ratkaisukeskeisyys. 
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GET EMPOWERED, NOT LABELLED 

 model for supporting the youth in the process of becoming independent 

The social exclusion of today’s youth is a very big problem in modern society. Risk factors for 
social exclusion are a low level of education, unemployment, the need for income support, the 
lack of social participation and networks as well as having challenges in everyday life. It is 
important to map out the experiences and the thoughts that the youth themselves have on the 
matter and enable their participation when developing methods to prevent it. 

This development project is targeted specifically for the foster youth and the people working with 
them; it arises from the need to find tools to strengthen the overall control of one’s life. This 
development project is built on theory, used practices and the experiences of the foster youth. 
Two groups of youth with foster care background have contributed to this project.  

Three conclusions could be made on the basis of the material from the groups. First and foremost, 
the crucial importance of the good and genuine interaction between the adult and the youth. 
Everything is built on that. According to the young people in the study gratuitous benefits can also 
have a passivating effect and that the biggest challenge in the process of becoming independent, 
in addition to finances, was loneliness. 

The output of the development project is the Get empowered, not labelled -model. It is based on 
solution and resource orientated methods and the aim of the model is to awaken the hope for the 
future and find ways to strengthen the self-efficacy and empower the youth, so that they are better 
equipped in handling the challenges of everyday life. 
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1 JOHDANTO 

Nuoren itsenäistymisprosessissa on monia haasteita ja ulottuvuuksia. Kodin ulkopuolelle 

sijoitetuilla nuorilla on ns. normaalien haasteiden lisäksi käsiteltävänä myös huostaan-

otto (ja sen purkautuminen) ja siihen liittyvät monesti traumaattisetkin kokemukset. Kiire 

omilleen muuttamiseen on usein kova ja nuorten elämänhallinnalliset taidot ovat it-

senäistyessä usein vielä puutteelliset, joka konkretisoituu vasta kun nuori on jo muutta-

nut omilleen. Tästä saattaa aiheutua monenlaisia ongelmia ja niiden kasautumista, jotka 

pahimmillaan aiheuttavat mm. näköalattomuutta, itsetuhoisuutta ja syrjäytymistä.  

Kehittämisprojekti käynnistyi kiinnostuksesta tutkia sitä, miten nuoren itsenäistymispro-

sessia voidaan tukea ja kehittää mahdollisimman tehokkaasti -ja työntekijöiden rajalliset 

resurssit huomioiden- niin, että sillä voidaan maksimoida nuoren edellytykset minäpysty-

vyyden vahvistamiseen ja voimaantumiseen ja sitä kautta onnistuneeseen itsenäistymi-

seen. Minäpystyvyys on Banduran (1977) mukaan uskoa omiin kykyihin saavuttaa jotain 

ja voimaantuminen on sisäistä voimantunnetta. 

Tavoitteena kehittämisprosessi, jossa kehitetään toimintamalli itsenäistymisprosessin 

tueksi. Kehittämisprojektissa korostuu asiakaslähtöisyys, asiakkaan osallisuus ja koke-

musasiantuntijuus. Tarkoituksena kartoittaa kokemustietoa lastensuojelun nykyisiltä ja 

entisiltä asiakkailta ja käyttää sitä pohjana kehittämistyölle.   

Tutkimus lähtee liikkeelle siitä, että tutkija hakee ja löytää tutkittavasta ilmiöstä relevantin 

eli olennaisen kysymyksen, johon on tärkeää saada vastaus. (Metodix 2018). Tämän 

kehittämisprojektin tutkimuskysymykseksi muotoutui: Millä keinoin ja menetelmin sijais-

huollosta itsenäistyvien nuorten minäpystyvyyden tunnetta voidaan vahvistaa ja voi-

maantumista tukea? 
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2 PARAS AIKA ALOITTAA ON NYT 

2.1 Kehittämisprojektin lähtökohdat 

Nuorten syrjäytyminen on yksi yhteiskuntamme suurista ongelmista. Arvio syrjäytynei-

den nuorten määrästä vaihtelee 14 000 ja 100 000 välillä, riippuen siitä miten syrjäyty-

minen määritellään. Syrjäytymisen riskitekijöitä ovat matalan koulutuksen, työttömyyden 

ja toimeentulo-ongelmien lisäksi mm. elämänhallinnalliset ongelmat, sosiaalisten suhtei-

den vähyys ja syrjäytyminen yhteiskunnallisesta osallisuudesta. On tärkeää kartoittaa 

nuorten omia kokemuksia syrjäytymisestä ja siihen johtavista tekijöistä, sekä mahdollis-

taa heidän osallistumisensa, kun kehitellään keinoja sen ehkäisyyn. (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2018.) Tällä hetkellä Suomessa on 60 191 työelämästä ja koulutuksesta 

syrjässä olevaa 15–29-vuotiasta nuorta. Inhimillisen kriisin ohella, syrjäytyminen on suuri 

taloudellinen haaste yhteiskunnalle. Julkisuudessa esitetyn karkean arvion mukaan, yksi 

syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin miljoona euroa. (Me-säätiö 2018). 

Syrjäytymisen riski on erityisen suuri niille nuorille, joilla ei ole perusasteen jälkeistä kou-

lutusta. Koulutustason nostaminen on todennäköisyyksien valossa vaikuttavin keino vä-

hentää syrjäytyneiden kokonaismäärää. Pelkästään palveluihin ohjaamalla, ei ongelmaa 

ratkaista, vaikka kohdatuksi tuleminen onkin askel oikeaan suuntaan. Syrjäytyneiden 

auttamiseen kohdennetaan merkittävästi julkisia varoja, painopisteen ollessa ongelmien 

ratkaisussa, ei niinkään ennaltaehkäisyssä. Nuoret tarvitsisivat monialaista tukea elä-

mänhallintaan. (Me-säätiö 2018.) 

Varhaiset elinolot ja perhetekijät vaikuttavat myös aikuisuuden elinoloihin ja -tapoihin. 

Huono-osaisuuden ylisukupolvisuus on laaja sosiaalinen ongelma. Tutkimuksissa on 

osoitettu perhetaustan ja lapsuuden kuormittavien tekijöiden yhteys myöhempään hyvin-

vointiin. Kodin ulkopuolelle sijoitetuilla on taustallaan useita hyvinvoinnin puutteita ja 

epäsuotuisia tekijöitä. (THL 2018.) Kodin ulkopuolelle oli vuonna 2017 sijoitettuna 17 956 

lasta ja nuorta, joka oli 3% enemmän kuin sitä edeltävänä vuonna. Avohuollon asiak-

kaina heitä oli 55 884. Vuoden 2017 viimeisenä päivänä huostassa olleista lapsista 56% 

oli perhehoidossa, 13% ammatillisessa perhekotihoidossa ja laitoksissa 26%. (Kuoppala 

& Säkkinen 2018, 1-3.) Vuonna 2017 lastensuojelun avohuollon asiakkaista suurin osa 

oli 16-17 vuotiaita ja jälkihuollossa olevia nuoria oli yhteensä 7894. Lastensuojeluilmoi-

tuksia tehtiin 139 368 kappaletta. (emt., 12-15.) 
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On kuitenkin tärkeää muistaa, että vanhempien ongelmat eivät automaattisesti määrää 

lasten myöhempää hyvinvointia. Lapsuuden elinolot ja olosuhteet ovat luonnollisestikin 

yhteydessä myöhempään hyvinvointiin, mutta tutkimustulokset eivät tue käsitystä, että 

hyvinvointi määräytyisi niiden perusteella. Erilaiset suojaavat tekijät, kuten läheiset ih-

missuhteet, oikea-aikainen puuttuminen ja kokemus omasta pärjäämisestä voivat tur-

vata kasvua ja ehkäistä syrjäytymistä. (THL 2018.) 

Hallituksen tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja omien voimava-

rojen vahvistuminen ja tämän varmistamiseksi se on käynnistänyt mm. Lapsi- ja perhe-

palveluiden muutosohjelman (LAPE). LAPE taas rahoittaa Lupa auttaa! -hankkeen, jo-

hon osallistuu Varsinais-Suomen maakunnan kaikki 27 kuntaa. (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2018.) Tämä kehittämisprojekti on kiinnittynyt Lupa auttaa! -hankkeeseen ja 

osaltaan palvelee siis hallituksen käynnistämää muutosohjelmaa. 

Tämä kehittämisprojekti nousee tarpeesta löytää keinoja nuorten, erityisesti sijaishuol-

losta itsenäistyvien nuorten, elämänhallinnan vahvistamiseen ja sitä kautta syrjäytymi-

sen ehkäisyyn. LAPE- muutosohjelman mukaan lastensuojelua tulisi viedä voimavara-

keskeisempään suuntaan ja kehittämisprojektissa keskityn nimenomaan voimavara- ja 

ratkaisukeskeiseen toimintatapaan, jossa lähdetään tukemaan nuoren elämänhallintaa 

minäpystyvyyden tunnetta vahvistamalla. 

Lainsäädäntö painottaa (ja mm. lastensuojelulaki 8§ velvoittaa) lasten ja nuorten osallis-

tamista heille suunnattujen palveluiden kehittämiseen, mutta siitä huolimatta se on vä-

häistä. Toimintakäytäntöjä tulee muuttaa, jotta nuorten osallisuutta heille suunnattujen 

palvelujen kehittämisessä saadaan oikeasti vahvistettua. (THL 2018.) Kehittämisprojek-

tiini osallistui sijaishuollosta itsenäistyviä, sekä itsenäistyneitä nuoria, tarjoten näin siihen 

osallistuville nuorille samalla myös vertaisryhmän tukea. Kokemusasiantuntijuuden hyö-

dyntämiseen lastensuojelupalveluidenkin kehittämisessä on vihdoinkin havahduttu ja ko-

kemusasiantuntijuus on isossa roolissa myös tässä kehittämisprojektissa.  

”Kasvatuksen ajankohtaisena haasteena on ohjata nuoret pois siitä henkisestä hätäti-

lasta ja arvotyhjiön aiheuttamasta kärsimyksestä, missä he joutuvat olemaan aikuisten 

neuvottomuuden takia” (Purjo 2010, 393). Monilta sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten 

kanssa työskenteleviltä on sekä keinot, että osalla puhtikin, vähissä. Osalla vanhemmis-

takin on neuvoton olo sen suhteen, että miten sitä nuorta saisi tsempattua itsenäiseen 

elämään. Näihin tarpeisiin pyrkii kehittämisprojektini omalta osaltaan vastaamaan.  
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2.2 Toimintaympäristö ja kohdeorganisaatio 

Teen kehittämisprojektini ns. irrallisena toimijana, enkä ole työntekijän ominaisuudessa 

missään yhteistyöorganisaatiossa. Tämä tuo omat haasteensa kehittämisprojektille. Ei 

ole tuttua ja turvallista toimintaympäristöä, jossa toteuttaa projekti. Lähes kaikki palikat 

täytyy kasata itse, alusta lähtien. Tämä on todella työläs tapa toteuttaa kehittämisprojekti 

verrattuna siihen, että sen tekisi esimerkiksi omalle työpaikalleen. Toisaalta tämä antaa 

eri tavalla myös vapauksia rajata ja muokata kehittämisprojektin aihetta ja toteutusta. 

Toimintaympäristöni on siis kovin laaja ja vaikea rajata ja määritellä, se ikään kuin muok-

kautui jatkuvasti projektin edetessä. 

Kohdeorganisaatio on Lupa auttaa! -hanke, joka on yksi Lapsi- ja perhepalveluiden muu-

tosohjelman rahoittamista maakuntahankkeista. Lupa auttaa! -hanke perustuu maakun-

nalliseen kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on muotoilla vanhat lapsiperheiden palve-

lut uudelleen niin, että ne ovat aidosti asiakaslähtöisiä, oikea-aikaisia, vaikuttavampia, 

kustannustehokkaampia ja paremmin yhteen sovitettuja. Hanketta koordinoi Raision 

kaupunki. (Hankesuunnitelma 2016, 5.) 

Lupa auttaa! -hankkeessa kehittämisen keskiössä on asiakas. Hanketta toteutetaan 

kumppanuudessa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Kumppaneina ovat 

myös maakunnan alueella toimivat järjestöt, joiden osallisuus on koordinoitu Varsinais-

Suomen lastensuojelujärjestöt ry:n kautta. Hankkeessa on mukana lisäksi myös Varsi-

nais-Suomen osaamiskeskus Oy, FSKC Ab ja alueen oppilaitokset ja korkeakoulut. Nä-

kökulma yritysmaailmaan saadaan Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:ltä, joka toimii hank-

keessa asiantuntijan roolissa. Lupa auttaa! -hankkeen ohjausryhmänä toimii maakunnal-

linen LAPE-ryhmä. (Hanke-suunnitelma 2016, 5-7.) 

2.3 Projektiorganisaatio 

”Projektiorganisaatio voidaan myös ymmärtää organisaationa, joka toimii yksinomaan 

projektityöskentelyn periaatteiden mukaan eikä pysyviä rakenteita juuri ole, tällöin ky-

seessä on puhdas projektiorganisaatio” (Projekti-instituutti 2018). Tämän kehittämis-

hankkeen projektiorganisaatio on muodostettu vain tätä nimenomaista hanketta varten, 

kehittämisprojektin keston ajaksi. 
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Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä kolmikantamallin mukaisesti, se muodostuu opiske-

lijan, opettajatuutorin ja työelämämentorin yhteistyöstä. Työelämäkumppaniksi tarvitaan 

siis mentori, joka toimii taustaorganisaatiossa kehittämisprojektin mahdollistajana, opis-

kelijan henkisenä tukena ja urakehityksen ohjaajana. (Ahonen 2015, 14-16.) Projektilla 

tulee olla ohjaus/johtoryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on valvoa hankkeen edistymistä, 

arvioida hankkeen tuloksia, hoitaa koordinaatiota ja tiedonkulkua, sekä tukea projekti-

päällikköä projektin suunnittelussa ja strategisessa johtamisessa. (Silfverberg 2005, 50.) 

Tämän projektin ohjausryhmän muodostaa projektipäällikön lisäksi tutor -opettaja Anssi 

Lähde ja työelämämentori Pekka Kuru, Lupa auttaa! -hankkeen hankeagentti. Projekti-

päällikkönä vastasin projektisuunnitelman laatimisesta ja projektin johtamisesta ja toteut-

tamisesta itsenäisesti ja suunnitelman mukaisesti. 

Projektinjohtamiseen liittyy erilaisten tietojen, taitojen ja menetelmien soveltamista, jotta 

projekti tuottaa toivotun tuloksen. Tämä projekti edellytti myös yhteistyö -verkostojen kar-

toittamisen ja muodostamisen alusta alkaen. Tässäkin mielessä projektin irrallisuus ns. 

valmiista, tutusta työympäristöstä lisäsi huomattavasti työsarkaa projektin toteuttami-

seen vaadittavan pohjatyön osalta.  

Projektin sidosryhmä Lupa auttaa! -hankkeen kautta on Veturointi-hanke ja sen koke-

musasiantuntijanuorten Veturit-ryhmä. Lisäksi yhteistyökumppaneihin kuuluu Turun 

NMKY. Veturi-nuorten ryhmän lisäksi sidosryhmänä on toinen nuorten ryhmä, joihin olen 

saanut osallistujia eri tahojen kautta.   
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3 EI NE HUONOT KOKEMUKSET, VAAN HYVIEN PUUTE 

3.1 Sijaishuoltonuoren itsenäistymisprosessi 

”Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai lain 83 

§:ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen 

järjestämistä kodin ulkopuolella” (Lastensuojelulaki 417/2007, 49 §). Huostaanotto on 

lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kehitys ja kasvu (THL 2018). Yleisin 

huostaanoton syy on lapsen hoidon ja kasvatuksen laiminlyönti (Valkonen 1995,1).  

Huostaanotetun lapsen sijaishuolto järjestetään pääasiassa laitoshoitona, perhehoitona 

sijaisperheessä tai ammatillisessa perhekodissa. Sijaishuollon tarkoituksena on turvata 

lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi, hänen yksilölliset tarpeensa huomioiden. Si-

jaishuollon ja jälkihuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se kunta, jossa sijais-

huollon tarve on syntynyt. (THL 2018.) 

Kun sijaishuolto päättyy, nuori siirtyy jälkihuollon piiriin. Lastensuojelulaki velvoittaa, että 

jälkihuoltoa on tarjottava nuorelle 21-vuotiaaksi asti, mutta nuorelle jälkihuolto on vapaa-

ehtoista. Jälkihuollon loputtua nuori on ohjattava yleisten palveluiden, tukitoimien ja 

etuusjärjestelmien piiriin, mikäli tällaisille on tarvetta. Tällöin sosiaalityöntekijä ja nuori 

yhdessä laativat suunnitelman tarvittavien palveluiden käytöstä. (THL 2018.)  

Nuori ei ole valmis aikuinen 18-vuotiaana, oli hänen lähtökohtansa mitkä hyvänsä. Täysi 

-ikäistymisensä jälkeenkin, nuoren käytös ja maailmankuva kehittyvät vielä huomatta-

vasti. Nuoren aivot kehittyvät myös. Aivotutkimuksen mukaan nuoren aivot näyttävät ai-

kuisen aivoilta vasta 25-vuotiaana. (Rudanko, 2008.) Tämänkin tiedon valossa tarkas-

teltuna, jälkihuolto on todella tärkeässä roolissa niiden nuorten itsenäistymisen tukemi-

sessa, joilla ei muutoin riittäviä tukiverkostoja ole. 

3.1.1 Sijaishuollosta itsenäistyvän nuoren elämänstrategiset haasteet 

Kansainvälisissä tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota sekä teorian puutteeseen, että 

sen moninaisuuteen tutkittaessa sijaishuollossa asuvia tai asuneita lapsia ja laitossijoi-

tuksen jälkiä (Eronen 2012, 35). Tutkimuksia sijaishuollosta itsenäistymisestä ja sen jäl-
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keisestä elämästä ei juurikaan ole. Tehtyjen tutkimusten valossa voidaan kuitenkin to-

deta, etteivät tulevaisuudennäkymät monille sijaishuollosta itsenäistyville nuorille ole 

yhtä valoisat, kuin ikätovereillaan. Sijaishuollosta itsenäistyvillä nuorilla on usein puutetta 

emotionaalisesta ja materiaalisesta tuesta. Heillä on usein heikko, tai olematon suhde 

lähiverkostoon ja monilla on vaikeita ja kuormittavia kokemuksia. Itsenäistyminen lukeu-

tuu kriittisiin muutos- ja siirtymätilanteisiin, joissa elämänkulku voi lähteä hyvään tai huo-

noon suuntaan ja jossa riittävä tuki on oleellisessa osassa. (Hipp & Pukkio 2016, s.7-9.) 

”Tilastollinen tutkimus tuottaa tietoa yleisellä tasolla ja kategorisoi kaikki sijaishuollossa 

asuneet usein yhdeksi ryhmäksi” (Eronen 2012, 112).  Nuorten syrjäytymisen tarkastelu 

sosiaalihuollon asiakkuuden näkökulmasta ei tarkoita, että kaikki tutkimuksen kohde-

joukkoon kuuluvat nuoret olisivat samalla tavalla ja samassa määrin syrjäytyneitä, tai 

että he olisivat edes syrjäytymisvaarassa. Se ei tarkoita myöskään sitä, että nuoret, joi-

den elämässä esiintyy erilaisia pitkittyneitä ja kasautuneita ongelmia, olisivat olleet ja 

tulisivat aina olemaan syrjäytyjiä tai syrjäytymisvaarassa. (Lämsä 2009, 19.) 

Jokainen sijoitettu lapsi on kokenut menetyksiä, useimmilla on kokemuksia kaltoinkoh-

telusta ja laiminlyönnistä (Ketola 2008, 128). Sijaishuollosta itsenäistyvät nuoret eivät 

useinkaan ole valmiita itsenäiseen elämään. Monelta puuttuu tarvittava ohjaus, sosiaali-

nen tuki ja taloudellinen vakaus, joka johtaa työttömyyteen, terveysongelmiin ja heikkoon 

taloudelliseen tilanteeseen, joka taas saattaa johtaa masennukseen, toivottomuuteen ja 

syrjäytymiseen. (Morris 2007, 419.) 

Syrjäytyminen on monitahoinen prosessi, johon vaikuttavat henkilökohtaiset ominaisuu-

det, kasvuympäristö ja yhteiskunnalliset tekijät. Syrjäytymisen edetessä elämänhallinta 

vähenee aiheuttaen yksilölle subjektiivista kärsimystä ja yhteiskunnalle taloudellisia me-

netyksiä. Nuorten syrjäytyminen onkin huomattava ongelma yhteiskunnassamme. (Man-

ninen 2013, 18.) 

Ihminen on sopeutuvainen olento. Post-traumaattinen kasvu tarkoittaa ihmisen kykyä 

selvitä vastoinkäymisistä ja jopa kasvaa niiden ansiosta vahvemmiksi ihmisiksi. (Martela 

2015, 249.) Lapsuuden ja nuoruuden negatiiviset kokemukset on siis mahdollista kään-

tää myös vahvuuksiksi. Valitettava tosiasia on se, että sijaishuollosta itsenäistyvillä nuo-

rilla on jollain tasolla rikkinäinen lapsuus ja/tai nuoruus. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö 

näistä vastoinkäymisistä voisi selvitä ja muuttaa tarinaansa, ei pelkästään selviytymis-, 

vaan sankaritarinaksi. (Ketola 2008, 103-104.) Furmankin (2017, 8) toteaa näkevänsä 

punaista, kun joku nuori on lokeroitu tietynlaisen tulevaisuuden omaavaksi lapsuutensa 
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vuoksi. Hän toteaa myös että ”vaikea lapsuus” ei takaa sen huonompaa aikuisuutta kuin 

ns. normaaliperheessä kasvaminenkaan. 

Lapsuus ei ratkaise yksiselitteisesti elämänkulkua, senkään vertaa kuin perinnöllisyys, 

eivätkä ulkoiset olosuhteet automaattisesti määrää elämämme kulkua. Ratkaisevaa on 

se, miten ihminen asennoituu lapsuutensa kokemuksiin. Näihin tulisikin suhtautua kuin 

rakennusaineeseen, jota rakentaja voi myös kieltäytyä käyttämästä; rakentaja ei siten 

olekaan yhtä kuin nuo rakennusaineet. Jokainen nuori saa erilaisen ”starttipaketin” elä-

mänsä eväsreppuun. Selvää on kuitenkin se, että nuoren oma panos on oleellinen ja osa 

hänen onnistumisestaan elämässään riippuu yksin hänestä itsestään. Nuorille ei voi kyl-

lin usein painottaa, että käänteen tekeminen heidän elämässään on heidän omissa kä-

sissään, niin pahaan kuin hyväänkin. (Purjo 2010, 280-281.) 

3.1.2 Sijaishuoltonuoret kokemusasiantuntijoina 

Asiakaslähtöisyys tuntuu nykyään olevan päivän sana ja toiminnan perustavoite, palve-

lussa kuin palvelussa. Asiakaslähtöisyys ei kuitenkaan ole tavoite vaan keino, jolla ta-

voitteisiin pyritään. Asiakaslähtöisyys on sitä, että asiakkaiden omia käsityksiä ja toimin-

taa kunnioitetaan ja hän voi itse vaikuttaa saamaansa palveluun. (Rostila 2001, 399.) 

Myös mm. Morris (2007, 427) pitää tärkeänä sitä, että nuoret otettaisi mukaan heille 

suunnattujen palveluiden kehittämiseen. 

Yksi nuorten kokemuksiin pohjaavan tutkimuksen esiin nostama kriittinen havainto liittyy 

palvelujen hajanaisuuteen, nuori ei välttämättä osaa navigoida tarvitsemaansa palve-

luun. Sote-uudistuksen myötä peruspalvelut tulisi integroida elämänkulun mukaisiksi ko-

konaisuuksiksi, jolloin ne tukevat paremmin myös ennaltaehkäisyä ja kokonaisvaltaista 

palveluohjausta. Tässä kehittämisprosessissa tulisi hyödyntää nuorten näkökulmia ja ko-

kemusasiantuntijuutta. (Aaltonen & Kivijärvi 2017, 49.) 

”Kokemusasiantuntijatoiminta on 2000-luvulla kehittynyt toimintamuoto, joka perustuu 

kansalais- ja järjestötoiminnan pohjalta syntyneisiin kokemuksiin erilaisista ongelmista ja 

niistä selviytymisestä” (Bergman ym. 2015, s.239). Kokemusasiantuntijatoiminta vastaa 

tarpeeseen kehittää käytännön asiakas- ja potilastyötä, kuulemalla todellisiin kokemuk-

siin perustuvia tarinoita. Kokemusasiantuntijoita kuuntelemalla voidaan kehittää palve-

luita ja myös auttaa sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä paremmin oivaltamaan työnsä 

merkityksen asiakkaan näkökulmasta. (Hietala & Rissanen 2015,11.) 
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Lastensuojelussakin ollaan herätty viime vuosina kuuntelemaan asiakkaiden ääntä, on 

perustettu kehittäjäryhmiä ja asiakasraateja. Kiinnostus kokemusasiantuntijuuden hyö-

dyntämiseen on kasvussa. Tämä mahdollistaa sen, että nuoret pääsevät tuomaan esille 

omia laaja-alaisia, kokemusperäisiä näkökulmiaan palveluihin ja niiden kehittämiseen. 

Nuoria kuuntelemalla ymmärretään paremmin heidän tarpeitaan ja miten vastata niihin. 

Mahdollistamalla nuorten osallistuminen, annetaan arvo heidän kokemukselliselle tiedol-

leen. (Barkman ym. 2017, 7-8.) 

Vaikka kokemusasiantuntijoiden käytössä on omat haasteensa, sen hyödyt koetaan silti 

suuremmiksi. Kokemusasiantuntijoita hyödynnettäessä on oltava toimintatavat ja yhtei-

set pelisäännöt kaikille osapuolille selvillä. Kokemusasiantuntijat eivät pelkästään auta 

palveluiden kehittämisessä, vaan auttavat toiminnallaan myös rikkomaan ja muuttamaan 

ihmisten asenteita, sekä vähentämään leimaamista. (Kostiainen ym. 2014, 7.) Osallistu-

misen menetelmiä ja muotoja valitessa on kiinnitettävä huomiota eettisiin kysymyksiin 

varsinkin, kun kyse on viranomaisista, lastensuojelusta, lapsista ja nuorista. Lastensuo-

jelussa lasten haavoittuvuus usein on hyvin konkreettista. Täytyy ottaa huomioon myös 

mahdolliset negatiiviset seuraukset, joita osallistuville nuorille voi siitä seurata. (Oranen 

2008, 44.)  

Tuomalla oman lastensuojeluasiakkuutensa julki, nuori altistaa itsensä myös leimautu-

miselle. Nyt, kun kokemusasiantuntijoiden hyödyntämisen arvo on laajemminkin tiedos-

tettu, tulisi huolehtia myös erityisesti siitä, että saatua kokemustietoa oikeasti hyödynne-

tään, eikä käytetä kokemusasiantuntijoita vaan sen näennäisen lisäarvon vuoksi, jota 

heidän mukanaolonsa tuo. 

Lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden kuuleminen tuo esiin myös äänen selviytymi-

sestä ja vaikeuksien voittamisesta. Se avartaa kuvaa sijaishuollon piiristä ponnistavista 

nuorista ja heidän voimavaroistaan. On erittäin tärkeää nähdä sijaishuollon nuoret yksi-

löinä, omine vahvuuksineen, ilman niputtamista ja uhrinäkökulmaa. On korkea-aika ai-

dosti kohdata nämä nuoret, nähdä heidän potentiaalinsa eikä vain heistä kertovia mer-

kintöjä kaavakkeissa ja papereissa. Aika kohdella heitä pystyvinä oman elämänsä ra-

kentajina, eikä määritellä heitä heidän menneisyytensä kautta.  
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3.2 Voimaantuminen vs. leimaantuminen 

Lastensuojeluun liittyvä leima ja ennakkoluulot ovat edelleen olemassa, sijaishuollon pi-

rissä olleet nuoret nähdään usein negatiivisessa valossa. Pahimmillaan tämä leima ka-

ventaa valintojen tekemistä esim. työelämän suhteen. Leimautumisen pelossa ihmiset 

eivät halua kertoa kokemuksistaan ja lastensuojelu näyttäytyykin julkisuudessa lähinnä 

traagisten kohtaloiden mustana aukkona. (Barkman ym. 2017, 8.) 

Aikaisempien tutkimusten perusteella sosiaalihuollon asiakkaat kuuluvat kategoriaan 

”sosiaalinen ongelma” ja ongelmaryhmänä heihin liitetään erilaisia leimoja, jotka erotta-

vat heidät tarkemmin määrittelemättömistä ”tavallisista ihmisistä”. Asiakkaiden elämän-

tilanteiden ainutlaatuisuus hukkuu keskimääräisyyteen. (Lämsä 2009, 18-19.) Sosiaali-

huollon asiakkaat saattavat myös leimata itse itsensä ja ajautua kehämäiseen epäonnis-

tumisenansa ajattelumalliin, jossa epäonnistumisen ennakoinnista seuraa itsetunnon 

laskua. Tällöin hän omalla toiminnallaan edesauttaa epäonnistumista, koska sillä mitä 

hän tekee tai jättää tekemättä eri tilanteissa, ei ole hänen mielestään lopputuloksen kan-

nalta mitään merkitystä. Itsensä leimanneen asiakkaan kokemuksia voi kuvata termeillä 

kelpaamattomuus, huonommuus, avuttomuus ja toivottomuus. Kyse ei ole niinkään yk-

sittäisistä tapahtumista tai teoista, kuin asiakkaan koko identiteettiä leimaavasta häpe-

ästä. (emt., 2009, 165-166.) 

Lastensuojelun kuvaa sosiaalisessa mediassa kartoittaneen tutkimuksen mukaan las-

tensuojeluun liittyy paljon mystiikkaa ja epätietoisuutta, tämä näkyi lastensuojelun asiak-

kuutta ja siihen liittyvää häpeää koskevissa kommenteissa. Lastensuojelun maineella on 

iso merkitys niille ihmisille, jotka sitä tarvitsevat. Lastensuojelu herättää ihmisissä tun-

teita ja julkinen keskustelu helposti kuumentaa tunteita lisää. Lastensuojelun tulisi insti-

tuutiona miettiä ratkaisuja siihen, millaista työtä tulisi tehdä myönteisemmän maineen 

saavuttamiseksi. (Siltainsuu 2016, 33.) Leimautumisen vähenemisen tavoitetta voidaan 

toteuttaa tiedottamalla, kouluttamalla ja osallistumalla julkiseen keskusteluun (Kostiai-

nen ym. 2014, 7). 

”Ei riitä, että meiltä kysellään vain mielipiteitä. Tärkeämpää on kokemus siitä, että koko 

tarina tulee kuulluksi, jotta ihmiset ymmärtäisivät, mitä kaikkea me olemme jo käyneet 

läpi ja näkisivät meissä piilevät voimavarat.” (Pesäpuu ry 2017, 7.) 



17 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Irina Mäki 

Muutoksen aikaansaamiseen tarvitaan ymmärrystä ja uskoa siihen, että huolimatta las-

tensuojelutaustasta, nuoresta voi kasvaa elämässään hyvin pärjäävä, tasapainoinen yk-

silö. Leimaamisen sijasta motivoidaan nuoria pyrkimään elämässä eteenpäin ja kääntä-

mään vaikeudet voitoiksi ja voimavaroiksi. Ei heijasteta negatiivisia mielikuvia lastensuo-

jelusta, sen piiristä itsenäistyviin nuoriin. (Barkman ym. 2017, 8.) 

Menneisyyden tapahtumia ei voi muuttaa, mutta yllättävän suurissa määrin kyetään vai-

kuttamaan siihen, miten me menneisyytemme ymmärrämme ja mitä sen tapahtumat 

meille merkitsevät. Menneisyys on elävä tarina, joka muuttaa muotoaan aina sen mu-

kaan, miten tarina kerrotaan, mitä selityksiä sille annetaan ja mitä seurauksia niistä us-

kotaan olevan. Menneisyys ei määrittele tulevaisuuttamme. (Furman 2017, 118.) 

3.3 Tavoitteena sijaishuoltonuoren elämänhallinnan vahvistaminen 

itsenäistymisprosessissa 

Nuorten itsenäistymisvaiheen tukemiseen on kehitelty useita eri teorioita, malleja ja työ-

kaluja. Useat keskittyvät nuorten ulkoisen elämänhallinnan tukemiseen ja niissä paino-

tetaan ulkoisia elämänhallinnallisia taitoja ja niiden haltuunottoa. Tämän kehittämispro-

jektin lähtökohta on se, että kaikki lähtee nuoren minäpystyvyyden vahvistamisesta. Lai-

tetaan fokus ongelmien sijaan ratkaisuihin ja olemassa olevien voimavarojen kartoitta-

miseen ja vahvistamiseen. Haetaan sitä kautta se kipinä, millä käynnistetään nuoren 

matka kohti haluamaansa tulevaisuutta.  

Kehittämisprojektissani perehdyn voimaantumisen, sekä minäpystyvyyden teoriaan 

sekä siihen, millä keinoin ja menetelmin sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten voimaan-

tumista voitaisi tukea. Teoriatietoa, olemassa olevia käytäntöjä sekä kokemusasiantun-

tijoita hyödyntäen tavoitteena kehittää toimintamalli, jolla siitä saadaan tehostetumpaa. 

Malli on tarkoitettu esimerkiksi sijaisperheen vanhempien, lastensuojelulaitosten oma-

hoitajien ja nuorten kanssa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden käyttöön, mutta yhtä 

lailla sitä voi käyttää kaikkien tulevaisuuttaan jäsentelevien nuorten kanssa.  

Osana kehittämisprojektiani tutustuin myös erilaisiin kohderyhmäni nuorille suunnattui-

hin palveluihin, kartoitin erilaisia käytössä jo olevia työtapoja ja toimintamalleja, työnte-

kijöitä haastattelemalla. 
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3.4 Tuotoksena toimintamalli  

Kehittämisprojektin tavoitteena oli tuottaa nuori- ja kokemusasiantuntijalähtöinen toimin-

tamalli, sijaishuollon piiristä itsenäistyvän nuoren itsenäistymisprosessin tueksi. Tarkoi-

tuksena luoda malli, joka sallii yksilöllisyyden, mutta on otettavissa laajempaan käyttöön. 

Kehittämisprojektin aikana on suunniteltu menetelmän pohja ja rakenne, varsinainen ns. 

käyttöopas laaditaan myöhemmin. 

Malli on helppokäyttöinen ja sen avulla saadaan tehokkaasti jäsenneltyä ja konkretisoi-

tua nuoren tavoitteet ja sitä, miten niitä kohti lähdetään määrätietoisesti navigoimaan. 

Tulevaisuus on monelle nuorelle epämääräinen, vaikeasti jäsenneltävä ja pelottavakin 

asia, jota on kovin vaikea hahmottaa ja suunnitella. Tämän toimintamallin avulla nuori ja 

aikuinen lähtevät tätä outojen, uusien ja hämmentävien uhkien ja mahdollisuuksien vyyh-

tiä yhteistuumin ja lanka kerrallaan, selvittämään.  

LAPE- muutosohjelman mukaan lastensuojelua tulisi viedä suhdeperustaisempaan ja 

voimavarakeskeisempään suuntaan (Fagerström 2016, 3). Tähän tarpeeseen tulee osal-

taan vastaamaan kehittämisprojektini tuloksena syntetisoitunut toimintamalli. Se on voi-

mavara- ja ratkaisukeskeinen, sen tavoitteena on nuoren voimaantuminen minäpysty-

vyyden, toiveikkuuden ja tulevaisuudenuskon vahvistamisen kautta. Välineenä suhde-

perustainen motivointi höystettyinä muilla menetelmillä, oma ponnistelu ja voimavarat, 

sekä ennen kaikkea nuoren -menetelmän myötä - kasvava usko itseensä. 
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4 SE LISÄÄNTYY, MIHIN KESKITYT 

4.1 Teoreettiset lähtökohdat 

Käynnissä olevassa lasten ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE 2016-2018) 

pilotoidaan systeemiseen ajatteluun ja terapeuttiseen työotteeseen perustuvaa Hack-

neyn mallia, jolla pyritään vahvistamaan ja uudistamaan laajasti lasten, nuorten ja per-

heiden palveluita. Viimevuosina on keskusteltu paljon siitä, miten lastensuojelu on epä-

onnistunut tehtävässään ja keskustelun tuloksena lastensuojelun työntekijät ja asiantun-

tijat ovat tuoneet esille ihmissuhdeperustaisen työskentelyn vahvistamisen tarpeen. Malli 

on voimavarakeskeinen, sen ajattelutavan perustuessa olettamukseen, että lapset eivät 

ole ongelmalapsia. (Fagerström 2016, 3-4, 19-20.) 

Tutkimuksen teoriatausta antaa selkeän kuvan siitä, mitkä ovat keskeiset käsitteet. Kä-

sitteet kuuluvat oleellisesti tutkimukseen ja ne tulisi olla mahdollisimman yksiselitteisesti 

ja tiiviisti määritelty. (Metsämuuronen 2006, 36-38.) Kehittämisprojektini keskeisiä käsit-

teitä ovat minäpystyvyys, voimaantuminen, sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. 

Minäpystyvyydellä on useita rinnakkaiskäsitteitä kuten resilienssi ja koherenssi. Re-

silienssi, eli selviytymiskykyisyys on yksilön tai ryhmän kyky, jota voidaan kehittää. Re-

silienssi on henkistä vahvuutta ja joustamiskykyä, se on vahvuus, jota voi kasvattaa. Se 

liittyy kykyyn hahmottaa omia vaikutusmahdollisuuksia vaikeuksien keskelläkin, vaikeuk-

sien kohtaamiseen ja niistä selviytymiseen. (Mielenterveyden keskusliitto 2018.) Kohe-

renssintunne on Aaron Antonovskyn alkuperäisen teorian mukaan pysyväisluonteinen 

persoonallisuuden piirre, valmius kohdata erilaisia elämän tapahtumia, joka liittyy laa-

jempaan positiivisen terveyden ideaan. Suomessa koherenssintunnetta on käytetty jous-

tavammin kognitiivisesti painottuneina hallintamekanismeina. (Kuntoutusportti 2018.) 

Erilaisten rinnakkaiskäsitteiden kartoituksen tuloksena päädyin minäpystyvyyden käsit-

teeseen, sen ollessa sopivin osaksi tämän toimintamallin teoreettista viitekehystä. 

4.2 Minäpystyvyys 

Ihmisen toimijuuden mekanismeista keskeisin ja kokonaisvaltaisin on yksilön usko 

omaan kyvykkyyteensä hallita omaa toimintaansa ja kontrolloida asioita, jotka vaikutta-
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vat hänen elämäänsä. Kaikki muut tekijät, jotka toimivat motivaattoreina, perustuvat yk-

silön uskomukseen siitä, että jokainen kykenee omilla teoillaan vaikuttamaan siihen, että 

pääsee toivottuihin tuloksiin. Minäpystyvyyden uskomukset vaikuttavat siihen ajatteleeko 

ihminen toiminnastaan sitä tehostavasti vai heikentävästi, miten hän motivoi itseään ja 

sinnittelee vaikeuksissa. (Bandura & Benight, 2004, 1131.) 

Minäpystyvyys on uskoa omiin kykyihin saavuttaa jotain. Minäpystyvyys teorian mukaan 

ihminen yrittää asioita, joihin hän uskoo pystyvänsä ja jättää yrittämättä asioita, joissa 

olettaa epäonnistuvansa. Mitä vahvempi minäpystyvyyden tunne ihmisellä on, sitä haas-

tavampia tavoitteita ihminen asettaa ja sitä sisukkaammin hän niihin pyrkii. Minäpysty-

vyyden ollessa alhainen, ihminen epäilee kykyjään ja näkee haasteet enemminkin uh-

kina. (Bandura 1977, 193-194.) 

Minäpystyvyys ei ole geneettisesti määräytyvä ominaisuus tai persoonallisuuden piirre, 

vaan se kehittyy ajan ja kokemuksen myötä. Uskomukset pystyvyydestä ja kokemus 

omasta toimijuudesta kehittyy koko elämänkaaren ajan. (Maddux 2000, 6-8.) Koettu mi-

näpystyvyys on oleellisesti yhteydessä monissa yleisissä psykologisissa ongelmissa, ku-

ten myös niiden onnistuneissa interventioissa. Masentuneisuus, ahdistus, välttelevä käy-

tös, päihteiden väärinkäyttö ja syömishäiriöt ovat yhteydessä matalaan minäpystyvyyden 

kokemiseen. Yksilöt, joilla on luottamusta omiin kykyihinsä toimia potentiaalisesti hanka-

lissa tilanteissa, suhtautuvat niihin rauhallisemmin ja sinnikkäämmin. Yksilöt, joilla on 

alhainen minäpystyvyys suhtautuvat vaikeuksiin lisääntyvällä ahdistuneisuudella, joka 

häiritsee suoriutumista tilanteesta, joka taas alentaa minäpystyvyyttä entisestään. Kaik-

kiin näihin em. ongelmiin pystytään vaikuttamaan kasvattamalla minäpystyvyyttä ja käyt-

tämällä itsekontrollin strategioita haastavissa tilanteissa, terapeuttisten interventioiden 

onnistumiseksi. (emt., 11.)  

Minäpystyvyyden teorian kehittäjän Albert Banduran mukaan minäpystyvyysuskomukset 

kehittyvät neljän eri tekijän vaikutuksesta, joita kutsutaan minäpystyvyyden lähteiksi. 

Nämä ovat yksilön onnistumisen ja epäonnistumisen kokemukset, verbaalinen ja sosi-

aalinen vahvistaminen, sijaiskokemukset, sekä fysiologiset ja affektiiviset tilat. Merkittä-

vimpinä minäpystyvyyden lähteinä pidetään omia aiempia onnistumisen kokemuksia tai 

niiden puutetta, onnistumisten vahvistaessa minäpystyvyyttä ja epäonnistumisten hei-

kentäessä sitä. Pelkästään helposti saadut onnistumisen kokemukset eivät riitä vahvan 

minäpystyvyyden muodostamiseen, vaan erityisesti koettujen haasteiden voittaminen 
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vahvistaa käsitystä omasta pystyvyydestä. Minäpystyvyyttä puolestaan heikentää erityi-

sesti sellaiset epäonnistumiset, jotka yksilö selittää itsestään johtuviksi. (Puukari ym. 

2017, 167.) 

Sijaiskokemukset ovat erityisen tärkeitä silloin, kun tarkkailtava on samankaltaisessa ti-

lanteessa tai muutoin samankaltainen tarkkailijan kanssa. Tällöin tarkkailija pystyy ver-

taamaan omaa kyvykkyyttään ja mahdollisuuksiaan onnistua johonkuhun muuhun sa-

man asian suorittajaan. Mitä samankaltaisempana yksilö tarkkailtavaa pitää, sitä vah-

vemmin sijaiskokemus toimii minäpystyvyyden lähteenä. (Puukari ym. 2017, 168.) 

Verbaalisella ja sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan muilta ihmisiltä saatua vahvis-

tusta omille mahdollisuuksille onnistua. Mitä merkittävämmäksi ihminen koetaan ja mitä 

realistisempaa hänen viestimänsä vahvistus on, sitä suurempi merkitys minäpystyvyy-

den vahvistamisessa tai heikentämisessä hänellä on. Fysiologiset ja affektiiviset tilat 

ovat yksilön omia somaattisia viestejä, tuntemuksia ja reaktioita, jotka voivat viestiä yk-

silön mahdollisuuksista onnistua tai epäonnistua tehtävässään, usein myös tiedosta-

matta. Tällaisia reaktioita voivat olla esimerkiksi käsien vapina, punastuminen tai lisään-

tynyt hikoilu, joiden yksilö saattaa tulkita lisäävän virheiden mahdollisuutta. (Puukari ym. 

2017, 168.) 

Laaja-alaista tukea tarvitsevan nuoren ohjauksessa on tärkeää kiinnittää huomiota posi-

tiivisen ja realistisen minäpystyvyyden rakentumiseen, sillä monenlaisilla haasteilla voi 

olla suuri vaikutus nuoren uskoon pystyvyydestään ja sitä kautta hänen motivaatioonsa, 

valintoihinsa ja suoriutumiseensa. Mitä vahvempi minäpystyvyys nuorella on, sitä pa-

rempi käsitys hänellä on omista kyvyistään suoriutua tehtävistä ja tilanteista, sekä sitä 

vahvempi usko siihen, että hän saavuttaa asettamansa päämäärät. Tavoitteena tulisi 

olla, että nuorella on positiivinen, mutta samalla realistinen käsitys omasta pystyvyydes-

tään. Tällöin hän voi asettaa itselleen sopivan tasoisia tavoitteita, pyrkiä sitkeästi niitä 

kohti, ottaa vastaan järkeviä haasteita sekä kehittää omia taitojaan. (Puukari ym. 2017, 

191-192.) 

Hyvää ja sisältörikasta elämää ei takaa kielteisten kokemusten puuttuminen, vaan se 

miten selvitään haasteista ja vaikeuksista, kuinka niihin reagoidaan, niitä käsitellään ja 

lopulta voitetaan. Ihmistä auttavan työn perusolemukseen tulisi nimenomaan kuulua hä-

nen vahvuuksiensa lisääminen, eikä heidän heikkouksiensa korjaaminen. Käytännön 

auttamistyössä tämä ei kuitenkaan ole ainakaan Suomessa ollut kovinkaan laajasti läh-

tökohtana. Riskiryhmiin kuuluvien nuorten vakavien ongelmien ehkäisy keskittymällä 
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heikkouksiin ei ole tuonut ratkaisuja niiden tehokkaaseen ehkäisyyn, kun taas vahvuuk-

sien tunnistaminen ja edistäminen on luonut edellytyksiä ongelmien tulokselliselle ehkäi-

sylle. (Purjo 2010, 85-88.) 

Elämämme rakentuu pitkälti niistä kertomuksista, joita ympärillämme näemme, ne voivat 

parhaimmillaan olla suuresti voimaannuttavia, mutta pahimmillaan ne rikkovat ja lamaan-

nuttavat. Toimintamme on useimmiten aina joko osa ratkaisua tai osa ongelmaa, tämän 

vuoksi harva asia lopulta on pelkkää sattumaa. Huominen rakennetaan tämän päivän 

teoilla ja tämä luo vastuuta. On rohkaisevaa tietää, että vastuu ei ole vain pelkkää vel-

vollisuutta, vaan se tuo mukanaan vallan muuttaa asioita parempaan suuntaan. (Uusitalo 

-Malmivaara 2014, 337.) 

4.3 Voimaantumisen käsite 

Voimaantuminen (empowerment) on alun perin WHO:n käsite, joka liittyy terveyden edis-

tämisen periaatteisiin ja sitä on tutkittu monilla tieteenaloilla. Voimaantumisella tarkoite-

taan kykyjen, mahdollisuuksien ja vaikutusvallan lisääntymistä, korostaen omaa sisäistä 

vahvistumista. Voimaantuminen voidaan määritellä yksilön omien valintojen ja sosiaali-

sen ympäristön väliseksi ihannetilanteeksi, joka on yhteydessä yksilön hyvinvointiin. Voi-

maantumiseen liittyy vahva vastuullisuus omasta kehittymisestä, jossa tärkeää on myös 

muilta saatu kannustava palaute. (Honkinen 2009, 13) Empowerment- käsitteeseen on 

kasvatustieteellisen kirjallisuuden lisäksi perehdytty erityisesti yhteisöpsykologian, so-

siologian, hoitotieteen ja liike-elämän kirjallisuuden kautta (Siitoinen 1999, 82). 

Sisäinen voimantunne, eli voimaantuminen on Siitoisen (1999, 61-62) mukaan yhtey-

dessä seitsemään kategoriaan; vapaus, vastuu, arvostus, luottamus, konteksti, ilmapiiri 

ja myönteisyys. Voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä henkilökohtainen ja so-

siaalinen prosessi, jonka kannalta toimintaympäristön olosuhteet voivat olla merkityksel-

lisiä. Voimaantumisprosessissa ihminen on itse löytänyt omat voimavaransa. Toista ih-

mistä ei voi voimaannuttaa, se on tultava sisältäpäin. (emt., 92.) 

Voimaantumisen strategialla tarkoitetaan hyvän elämän arvoihin nojaavaa tietoista tule-

vaisuuteen suuntautumista, joka rakentuu perusteltavissa oleville tiedoille, mielekkäille 

ja toimintakykyisyyttä parantaville tunteille, sisäisille ja ulkoisille elämän- ja ammatillisille 

taidoille sekä minän päämäärättömiä haluja säätelemään kykenevälle tahdolle. (Räsä-

nen 2006, 246.) 
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Voimattomuus johtaa sellaisten puolustautumissysteemien käyttöön, jotka johtavat yhä 

syvempään voimattomuuteen. Tällaisia haitallisia selviytymisstrategioita ovat esimerkiksi 

tilanteiden vältteleminen, vihamielisyyden osoittaminen, valtapelit, syyllistäminen, syyt-

teleminen, vähätteleminen ja sopeutuminen. Yksilöiden selviytymisstrategioita voidaan 

hahmottaa sen mukaan, kuinka hyvin he hallitsevat voimavarojaan ja toisaalta sen mu-

kaan, kuinka hyvin he hallitsevat tarpeitaan. (Räsänen 2006, 252-253.) 

Sosiaalityössä voimaantumisen käsite nähdään prosessiluonteisena. Prosessina, jolla 

on positiivinen vaikutus ihmisen itsetuntoon ja myös toimijuuteen. Prosessin tavoitteena 

on parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja omaa kontrollia eri elämän alueilla, sekä tuot-

taa elämään merkitystä, sisältöä ja laatua. Voimaantuminen nähdään päämääränä ja 

lopputuloksena. (Elojärvi 2016, 18.) Voimaannuttaminen kertoo tarkoituksesta ja proses-

sista, jossa yksilöitä autetaan löytämään ja vahvistamaan heissä ja heidän ympärillään 

olevia voimavaroja ja työvälineitä (De Jong & Berg 2016, 20). 

Voimaantumisprosessi käynnistyy epätyydyttäväksi koetusta tilanteesta, jolloin havah-

dutaan tietoisuuteen tilanteen negatiivisista aspekteista. Havahtuneisuus ja tietoisuus 

muuttuu toiminnaksi tilanteen parantamiseksi. Maksimoidaan muutos ja muutetaan ym-

päröivää todellisuutta ja luodaan uusi todellisuussuhde, jossa toiminta suuntautuu uu-

della voimauttavalla tavalla. (Räsänen 2014, 37.) Voimaantumisen mahdollistamiseksi, 

yksilön tulee tiedostaa muutostarpeensa ja sen, minkä tulee muuttua. Yksilön tulee ha-

luta muutosta, pitää sitä henkilökohtaisena päämääränä ja tavoitteenaan ja lisäksi kyetä 

säätelemään, suunnittelemaan, tarkkailemaan ja arvioimaan omaa muutosprosessiaan. 

(emt., 110.) 

Tutkimuksia, jotka keskittyisivät nimenomaan sijaishuoltonuorten voimaantumiseen ei 

juurikaan ole. Olemassa olevan tiedon valossa voidaan kuitenkin todeta, että sijaishuol-

lossa olevien, sekä sieltä itsenäistyvien nuorten, voimaannuttamisen tukemisen pitäisi 

olla osa käytäntöjä ja toiminnan kehittämistä. (Kaplan ym. 2009,133.) Sosiaalinen tuki 

nähdään kriittisen tärkeänä hyvinvoinnin kannalta, etenkin haavoittuvassa asemassa 

oleville nuorille, itsenäistymisen siirtymävaiheessa (Collins 2010, 126).  

Voimaantumista voidaan tarkastella kolmella tasolla, yksilölähtöisesti (sisäislähtöisyys), 

yhteisölähtöisesti (valtalähtöisyys) tai yhteiskuntapoliittisesti (asemalähtöisyys). Tässä 

kehittämisprojektissa keskitytään nimenomaan yksilölähtöiseen tasoon, joka on voima-

varakeskeinen ja luonteeltaan individualistinen. (Räsänen 2014, 10.) Koska voimaantu-
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minen on vaikeasti määriteltävä käsite, se usein ymmärretään ja kuvataan sen puuttu-

misen kautta eri käsittein. Tällaisia käsitteitä ovat esimerkiksi voimattomuus, avuttomuus 

ja toivottomuus. (Mattila 2008, 27.) 

Voimaantuneisuutta ilmentää mm. se, missä määrin ihminen muodostaa tavoitteita, te-

kee vapaasti valintoja, arvioi järkevästi vaihtoehtoja ja on kykeneväinen toteuttamaan 

suunnitelmansa, hallitsee itsensä vastoinkäymisissä, kokee itsensä itsenäiseksi ja omaa 

selkeän minäkuvan. Voimaantunut ihminen toteuttaa elämänfilosofiassaan, elämänta-

voissaan, elämäntyylissään ja elämänlaadussaan uskaltavan vastuullisuuden elämän-

politiikkaa. (Räsänen 2014, 26-27.) 

Yksilöiden selviytymisstrategioita voidaan hahmottaa mm. kahden tekijän suhteen; 

kuinka hyvin he hallitsevat voimavarojaan ja toisaalta, kuinka hyvin he hallitsevat tarpei-

taan. Voimavaroja ja tarpeita voidaan joko kasvattaa, tai rajoittaa. Tämä tapahtuu hallit-

semalla voimavarojen ja tarpeiden kohteita, eli niitä ehtoja, jotka toimivat hallinnan edel-

lytyksinä. Keinona käytetään mielen ohjaamista haluttuun suuntaan. (Räsänen 2014, 

38.) 

Voimaantuneen elämänkulun löytämisessä ihmisellä on edessään neljä vaihtoehtoa: 1) 

silleen jättäminen, 2) tietoinen valikointi, 3) mahdollisuuksien optimointi ja 4) viisas kom-

pensointi. Näitä tekijöitä taas määrittää itseä määrittävät muistot, henkilökohtaiset pyrki-

mykset ja sitoutumiset, sekä ratkaisutyylit. Valikoivan optimoinnin ja kompensoinnin voi-

maantumisstrategiassa on kolme kohtaa; valinta, optimointi ja kompensointi (VOK, eng-

lanniksi SOC= selective optimization with compensation). (Räsänen 2014, 54-55.) 

Valinta (tavoitteiden kehittäminen, jalostaminen ja niihin sitoutuminen) antaa kehitykselle 

suunnan ohjaamalla ja keskittämällä resurssit tietyille toiminta-alueille ja ohjaamalla 

käyttäytymistä. Tavoitteet ohjaavat huomion informaatioon, joka on niiden kannalta 

oleellista ja ne myös tuottavat tarkoituksellisuuden ja elämän merkityksellisyyden tun-

netta. Optimointi viittaa prosessiin, jossa valittujen tavoitteiden kannalta oleelliset keinot 

tai resurssit hankitaan, jalostetaan, sovelletaan ja koordinoidaan. Psykologian eri alueilla 

on osoitettu optimoinnin tärkeys korkeampien toimintatasojen saavuttamisessa. Kom-

pensaatio viittaa vaihtoehtoisten keinojen käyttöön, vanhojen keinojen pettäessä. Kom-

pensaatioon liittyvissä avainprosesseissa on kyse keinojen korvaamisesta joko hankki-

malla uusia tai aktivoimalla käyttämättömiä sisäisiä tai ulkoisia resursseja. (Aspinwall & 

Staudinger 2006, 42-43.) 



25 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Irina Mäki 

Itseluottamus, itsetuntemus ja itsearvostus ovat tärkeitä elementtejä nuoren voimaantu-

misen rakentumisessa ja sitä kautta myös itsenäistymisprosessissa. Itsetuntemuksen 

tukemisen päämääränä ei tulisi olla huonojen asioiden esiin kaivaminen, vaan vahvuuk-

sien löytäminen sekä omaa itseä ja muita haittaavien sokeiden kohtien tiedostaminen. 

Itsensä tunteminen antaa perusteita itsearvostukselle. Itsearvostusta kohentaa myös 

mm. vastuun ottaminen. Itsearvostus liittyy myös siihen, missä määrin ihminen on valmis 

omassa elämässään ottamaan haasteita vastaan. (Siitoinen 1999, 138-139.) 

Voimaantuminen ja voimavaralähtöisyys voidaan nähdä läheisesti toisiinsa liittyvinä kä-

sitteinä ja lähestymistapoina. Voimaantuminen voidaan löytää voimavarakeskeisyyden 

ja ratkaisukeskeisyyden taustalta ja se on liitoskohta niille. Yksilöllinen voimaantuminen 

liittyy läheisesti itsemääräämisoikeuteen, jolloin asiakkaat antavat suunnan auttamispro-

sessille ja lähtökohtana on jokaisen asiakkaan ainutlaatuisuus. (Kostilainen &Nieminen 

2018, 88-89.) 

4.4 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys 

Positiivinen psykologia pyrkii täydentämään perinteistä psykologiaa, joka aiemmin kes-

kittyi lähinnä tutkimaan ihmisen puutteita, sairauksia, vajavaisuuksia, heikkouksia ja oi-

reita. Positiivisessa psykologiassa keskitytään tutkimaan ihmisen vahvuuksia ja pyritään 

löytämään keinoja vahvistaa ihmisten onnellisuutta. Tutkimusten mukaan on jo saatu 

paljon viitteitä siitä, että onnellisuutta voidaan lisätä. Positiivinen psykologia pyrkii myös 

kehittämään tapoja ennalta ehkäistä psykologisten ongelmien syntyä mm. vahvistamalla 

ihmisten luonteen vahvuuksia ja hyveitä, jotka voivat taas osaltaan toimia puskureina tai 

rokotuksina psykologisia ongelmia ja häiriöitä vastaan. (Mattila & Aarninsalo 2009, 10-

11.) 

Masennus on vakava kansanterveydellinen ongelma, joka aiheuttaa työkyvyttömyyttä 

(Suomen mielenterveysseura 2018). Joka viides suomalainen sairastuu masennukseen 

jossain vaiheessa elämäänsä, yli puolella heistä se uusii ja osalla kroonistuu pysyväksi. 

Monet mielenterveyshäiriöt ilmaantuvat ensi kertaa nuoruudessa. Eri tutkimusten mu-

kaan noin 20-25 prosentilla nuorista on jonkinasteinen mielenterveyden häiriö. Masen-

nustilojen ja -oireilun, sekä eri tyyppisten ahdistuneisuushäiriöiden lisäksi nuorten mie-

lenterveyden häiriöihin lukeutuvat myös mm. syömishäiriöt, käytöshäiriöt, päihdehäiriöt 

ja aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. (THL 2018.) 
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Masennus jaetaan kolmeen lajiin, normaaliin masennukseen ja kahteen depressiiviseen 

häiriöön: unipolaariseen ja bipolaariseen masennukseen. Bipolaarinen masennus on 

sairaus, fyysinen häiriö, jota tulee hoitaa lääkkein. Normaali masennus ja unipolaarinen 

masennus näyttäytyvät samalla tavalla, erona oireiden määrä ja vakavuus. Kumpaankin 

kuuluu muutosta kielteiseen suuntaan; ajattelussa, mielentilassa, käyttäytymisessä ja 

fyysisissä reaktioissa. (Seligman 1999, 75-76.) Psykologisten ongelmien hoidossa, joita 

masennuksessa ilmenee, käytetään pääasiassa erilaisia psykoterapian muotoja (Moila-

nen ym. 2004, 224). Masennuksen moderni lääkehoito perustuu pitkälti serotoniinin ta-

kaisinoton estoon ja näin aktiivisen serotoniinin määrän lisääntymiseen aivostossa (emt. 

2004, 32). Lievää masennusta sairastavan on mahdollista parantua pelkästään itsehoi-

tomenetelmien avulla (THL 2018). 

Nuorten mielenterveyskuntoutuksen tarpeet liittyvät pääasiassa nuoruusiän syrjäytymis-

kehitykseen, mikä ilmenee psykiatristen häiriöiden ja sairauksien lisäksi koulutuksellisina 

ja ammatillisina ongelmina (Moilanen ym. 2004, 442). Useimmat masennukset saavat 

alkunsa elämän ongelmista ja tavasta asennoitua näihin ongelmiin, opitusta avuttomuu-

desta ja selitysmalleista. Opitun avuttomuuden syy on käsitys, että oma toiminta on tu-

loksetonta, mitkään tekemäsi valinnat eivät vaikuta siihen mitä sinulle tapahtuu ja tämä 

synnyttää toivottomuutta. Tutkimusten mukaan opittu avuttomuus voidaan parantaa 

osoittamalla, että omilla toiminnoilla on vaikutusta ja opettamalla arvioimaan uudella ta-

valla oman epäonnistumisten syitä. Sen syntymistä voidaan ehkäistä samoin keinoin. 

Mitä varhaisemmassa vaiheessa elämää nämä taidot opitaan, sitä tehokkaampi suoja 

avuttomuutta vastaan. (Seligman 1999, 90-93.) 

Ratkaisukeskeisyys nojaa myönteisen uteliaaseen keskusteluun, reflektioon ja rohkai-

suun. Tieto luodaan asiakkaan ja asiantuntijan välisessä vuorovaikutuksessa ja se poh-

jautuu yhdessä ajatteluun, ylhäältä tulevan ajattelun sijaan. Ratkaisukeskeiset työtavat 

voivat tuoda positiivisen psykologian yleisiä totuuksia ihmisen arkeen ja oman ymmär-

ryksen piiriin. (Uusitalo-Malmivaara 2014, 201.) 

Ratkaisukeskeinen ja voimavarasuuntautunut työskentelytapa pyrkii löytämään ajatus-

malleja ja kysymystapoja, jotka auttavat asiakkaan vähilläkin käynneillä jatkamaan itse-

näisesti eteenpäin, eli käytännössä voimaan paremmin. Ei haeta yleisiä totuuksia siitä, 

mikä auttaa ihmisiä esimerkiksi toipumaan masennuksesta, vaan pikemminkin keskity-

tään selvittämään millaisilla kysymyksillä yksilö löytää omasta todellisuudestaan itseään 

auttavia keinoja voida paremmin. (Uusitalo-Malmivaara 2014, 202.) 
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On osoitettu, että opittu optimismi ehkäisee masennusta ja ahdistuneisuutta lapsilla ja 

aikuisilla suunnilleen puolittaen näiden häiriöiden määrän kahdessa vuodessa. Vahvuu-

den ja optimismin rakentaminen ja ihmisten valmentaminen niiden käyttöön ehkäisee siis 

tehokkaasti masennusta ja ahdistuneisuutta pelkän vahinkojen korjaamisen sijasta. Yk-

silöt tulisi nähdä päätöksentekijöinä, joilla on valintoja, mieltymyksiä ja mahdollisuuksia 

tulla hallitseviksi ja tehokkaiksi tai huonoissa olosuhteissa avuttomiksi ja toivottomiksi. 

(Aspinwall & Staudinger 2006, 323-324.) 

Oleellista voimavarakeskeisessä asiakastyössä on se, että työntekijä uskoo asiakkaa-

seen. Se on muutostyön onnistumisen edellytys. Sosiaalialalla vaarana on työntekijän 

turtuminen, pettyminen, väsymys ja uskon menettäminen työn mahdollisuuksiin. Tällai-

set tunteet saattavat heijastua asiakastyöhön ja pilata mahdollisuudet heti alkuunsa. 

Työntekijän pitäisi olla aito, empaattinen ja teeskentelemätön, ja kyetä luomaan lep-

poisa, luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri. (Rostila 2001, 42-43.)    

Ratkaisukeskeisellä työskentelyllä pyritään luomaan hyvinvointia ja elämäntyytyväi-

syyttä löytämällä myönteisiä tunteita menneestä, nykyhetkestä ja tulevasta. Tutkitaan 

menneisyyden aiempia onnistumisia ja nykyhetken hyviä asioita. Työtavan kulmakivenä 

on suuntautuminen tulevaisuuteen ja siihen, miten asiakas toivoo asioiden jatkossa ole-

van. Tutkitaan asiakkaan unelmia, rakennetaan tavoitteita ja kartoitetaan askeleita pa-

remman tulevaisuuden luomiseksi. (Törrönen & Pärnä 2010, 126-127.) 

Nuorten kartoittaessa minkälaisen tulevaisuuden he haluavat, olisi hyödyllistä, että he 

hahmottelevat ensin päämääriä, jotka halutaan saavuttaa ja vasta sitten pohditaan kei-

noja niiden saavuttamiseksi. Aloitetaan miettimällä minkä he haluaisivat elämässään ole-

van toisin ja vasta sen jälkeen, miten muutos saadaan aikaiseksi. (De Jong & Berg 2016, 

82.) Ensin on herätettävä toivon kipinä ja usko siihen, että asioihin pystyy vaikuttamaan, 

sitten voidaan alkaa keräämään rohkeutta ja tahdonvoimaa seuraavan askeleen ottami-

seen (emt., 202). 

Ratkaisukeskeisyys voidaan nähdä toimintamallina, tapana ajatella, katsoa ja elää maa-

ilmassa, se on tapa olla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Kuullaan ongelmat, 

mutta ne nimetään uudelleen tavoitteiksi. Olennaista on ajatella muutoksen olevan vält-

tämätöntä, jolloin tärkeitä ovat pienet askeleet kohti tavoitetta. Ratkaisukeskeisyydessä 

lähtökohta on asiakkaan voimavaroissa ja hyvissä ominaisuuksissa ja siinä korostuu 

asiakaslähtöisyys, yhteistyö ja asiakkaan näkökulman painottaminen. Asiantuntijan tulee 
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tehdä sellaisia kysymyksiä, joiden avulla asiakas löytää voimavarojaan ja saa välineitä 

ratkaisujen tekemiseen. (Kostilainen &Nieminen 2018, 90.) 

”Laadukkaan asiakastyön edellytys on asiakkaan kunnioittaminen ja kohtaaminen tasa-

vertaisena yhteistyökumppanina” (Arnkil & Eriksson, 2012, 29). Voimavara- ja ratkaisu-

keskeisen orientaation mukaisesti, lähtökohtana on asiakkaan kyky tehdä asioita itse ja 

periaatteena se, että kaikilla ihmisillä on vahvuuksia, kykyjä ja resursseja. Tunnistetaan 

optimismin ja mahdollisuuksien, myös piilossa olevien, voimat niin asiakkaissa kuin työn-

tekijöissäkin, tavoitteena saada aikaan myönteisiä muutoksia. (Kostilainen &Nieminen 

2018, 90.) 

’Et voi palata ajassa taaksepäin ja muuttaa alkua, mutta voit aloittaa siitä missä olet ja 

muuttaa lopun’ (C.S. Lewis). 
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5 KEHITTÄMISPROJEKTIN TOTEUTTAMINEN JA 

ETENEMINEN 

5.1 Kehittämistehtävä 

Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, joka etenee konstruktivistisen mallin mukai-

sesti, johon liittyy vahva reflektio ja inhimillisten tekijöiden huomioonottaminen. Kehittä-

mistoiminnassa oleellista on toiminnan arviointi, eteenpäin suuntautuminen, vuorovaiku-

tus, moniäänisyys ja asiantuntijuuden jakaminen. (Salonen ym. 2017, 53.) Konstruktivis-

tisen mallin mukaisesti kehittämishankkeessa korostuu osallistava näkökulma sekä so-

siopedagoginen työote (Salonen 2013, 16). Sosiaalipedagogiikan tavoitteena on yksilön 

kiinnittyminen yhteiskuntaan ja sosiaalipedagoginen työ lähtee siitä, mitä ongelmille voi-

daan tehdä. Sen keskeinen tavoite on auttaa ihmisiä oman elämänkulun hallintaan ja 

itsestä vastuun ottamiseen. (Halkola 2013, 8.)  

Nuorten itsenäistymisprosessin tukemiseksi on kehitetty monenlaisia menetelmiä, jotka 

syystä tai toisesta eivät ole kuitenkaan kovinkaan aktiivisesti tai systemaattisesti käy-

tössä. Monet menetelmät keskittyvät ulkoisen elämänhallinnan tukemiseen. Ajatus tä-

män kehittämisprojektin taustalla oli kartoittaa keinoja, jolla vahvistaa nuorta nimen-

omaan sisältäpäin ja kehittää menetelmä, joka olisi yksinkertaisuudessaan helppo ottaa 

osaksi toimintatapoja ilman monimutkaisia ohjekirjasia. Kehittämisprojektin alussa kar-

toitettiin aihepiiriä koskevaa kirjallisuutta, sekä olemassa olevia toimintamuotoja ja -ta-

poja, mm. työntekijöitä haastattelemalla. Seuraavaksi kartoitettiin nuorten kokemusasi-

antuntijoiden ajatuksia, kokemuksia ja mielipiteitä, sekä sitä, minkälaista tukea he it-

senäistymisprosessissa kaipaisivat. Kehittämisprojektin lopputuloksena näistä synteti-

soitui Voimaannu, älä leimaannu-toimintamalli.  

Auttamalla nuorta vahvistamaan minäpystyvyyttään ja voimaantumistaan tuetaan koko-

naisvaltaisesti nuoren henkistä vahvistumista. Voimaannu, älä leimaannu-toimintamallin 

ajatus ei ole auttaa nuorta pelkästään selviämään itsenäistymisprosessistaan, vaan vah-

vistaa hänen käsitystään siitä, että elämä on hänen omissa käsissään. Kokonaisvaltai-

semmin kuin hän ehkä hahmottaakaan. Toimintamallin tarkoituksena on tarjota nuorelle 

mahdollisuus ahaa-elämyksiin ja oivalluksiin. Auttaa häntä paremmin hahmottamaan 

syy-seuraussuhteet ja arkisten pienten tekojen merkitykset, suuressa kuvassa. Ei anneta 

hänelle henkisen kehityksen eväitä, vaan resepti. Nuoren on itse tartuttava taikinaan ja 
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leivottava se leipä, aikuisen tuella. Annetaan nuorelle välineitä pärjätä elämän ristiaallo-

kossa. Ei pelkästään anneta hänelle kellukkeita, vaan opetetaan hänet uimaan.  

Christopher K. Germerin kirjassa Myötätunnon tie, on tarina, jossa vanha cherokee-inti-

aani kertoi lapsenlapselleen ihmisten sisällä tapahtuvasta taistelusta.  

Hän sanoi: ”Poikani, meidän kaikkien sisällä taistelee kaksi ’sutta’.”  

”Toinen on Paha. Se on kiukku, kateus, mustasukkaisuus, suru, katumus, ahneus, yli-

mielisyys, itsesääli, syyllisyys, inho, alemmuudentunne, valheet, väärä ylpeys, ylemmyy-

dentunne ja ego.”  

”Toinen on Hyvä. Se on ilo, rauha, toivo, tyyneys, nöyryys, lempeys, hyvänsuopuus, em-

patia, anteliaisuus, totuus, myötätunto ja usko.” 

Lapsenlapsi ajatteli asiaa hetken ja kysyi sitten isoisältään: 

”Kumpi susi voittaa?” 

Vanha intiaani vastasi yksinkertaisesti: 

”Se, jota ruokit.” 

Tiivistetysti voisi sanoa, että Voimaannu, älä leimaannu-toimintamallin tarkoituksena on 

auttaa nuorta sisäistämään tämän tarinan opetus. Tällöin hän oivaltaa, ettei hän ole noi-

den kahden suden mielivaltaisuuden armoilla, vaan se on täysin hänen käsissään, kum-

paa sutta hän ruokkii. 

5.2 Käynnistys ja taustatyö 

Mentorinani toimii Lupa auttaa! -hankkeen hankeagentti Pekka Kuru. Mentorin löytymi-

nen ei ollut itsestään selvyys ja siinä oli omat haasteensa. Osallistuin Turun AMK:n ti-

loissa järjestettyyn palaveriin, jossa oli Lupa auttaa! -hankkeen hankepäällikkö ja Turun 

AMK:n yliopettaja Pia Suvivuo, sekä hankeagentteja ja päätin kiinnittyä hankkeeseen. 

Tämän tapaamisen jälkeen osallistuin hankkeen tilaisuuteen, johon osallistui hankea-

gentteja ja hankkeen yhteistyökumppanien edustajia. Tilaisuuden päätteeksi pyysin 

mentorikseni hankeagentti Pekka Kurua ja hän otti pestin vastaan. 
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Sovimme heti ensimmäisen mentorointi- palaverin muutaman viikon päähän, jossa hah-

mottelimme tarkemmin sekä Lupa auttaa! -hankkeen, että minun kehittämisprojektini ai-

healuetta ja tavoitetta. Tästä käynnistyi sekä kehittämisprojektini ideointi, että mentoroin-

tiprosessi. Mentoroinnista on laadittu mentorointisopimus, sekä mentorointisuunnitelma.  

Taulukko 1. Kehittämisprojektin prosessikuvaus 

AIKA MENETELMÄ TUOTOS  

11-12 /2017 palavereja, kirjallisuuden han-
kinta ja siihen perehtyminen, ke-
hittämisprojektin aiheen viilaami-
nen 

kiinnittyminen Lupa auttaa! -
hankkeeseen +mentorin nimeä-
minen+ mentorointisopimus, 
ideavaiheen suunnitelma 
&suunnitelman täsmentyminen, 
ideavaiheen seminaari 5.12 

 s
u
u
n
n

itte
lu

 

1-2/ 2018 kirjallisuuden hankinta ja siihen 
perehtyminen, haastatteluja, pa-
lavereja, kehittäjänuorten koulu-
tuspäivä 25.1, nuoret-verkosto 
+messut 26.2, nuorten ”haali-
mista”, Veturi-ryhmä (2krt) 

yhteistyön käynnistyminen Vetu-
rointi- hankkeen kanssa, kirjalli-
suuskatsauksen palautus, Vetu-
rien osallistaminen suunnittelu-
vaiheeseen, Kalapuikkoryhmän 
kokoaminen (ryhmän nuoret löy-
tyivät asiantuntijahaastattelui-
den kautta) 

                                   to
te

u
tu

s
 (ja

 a
rv

io
in

ti) 

3-4 /2018 kirjallisuuteen perehtyminen, 
haastatteluja, palavereja, Veturi- 
ja Kalapuikko-ryhmät (yht.3 krt) 

kehittämisprojektin suunnitel-
man ja tutkimussuunnitelman 
palautus, suunnitelmaseminaari 
25.4, materiaalia nuorten ryh-
mistä 

5/2018 Veturi- ja Kalapuikko-ryhmät 
(yht.3 krt), tuotoksen kehittely, 
puheenvuoro sijaishuoltoyhtymä 
Tammen koulutuspäivillä 5.5,  

materiaalia nuorten ryhmistä, vä-
liseminaariraportin palautus, pa-
laute puheenvuorosta 

6/2018 Oma väliseminaari/puheenvuoro 
Lupa auttaa! -hankkeen jälki-
huollon seminaarissa 7.6 + pa-
lautteen keruu 

palaute puheenvuorosta ja toi-
mintamallista 
 
 
 
 

7/2018 Talentian haastattelu 6.7 kehittämisprojektin materiaalia 
käytettiin lähdeaineistona artik-
kelissa 

 

9/2018 Lupa auttaa! -hankkeen jälkihuol-
lon työpaja 5.9, materiaalin yh-
teenvetoa, loppuraportin kirjoitta-
mista, Nuoret verkoston- iltakoulu 
10.9 

loppuraportin edistyminen a
rv

io
in

ti 

10/2018 loppuraportin kirjoittamista/hio-
mista.  

loppuraportin edistyminen 

11-12/2018 kehittämisprojektin loppuraportti 
valmistuu (ja julkaistaan vuoden 
2018 loppuun mennessä) 

kehittämisprojektin loppuraportin 
valmistuminen ja lähettäminen 
kaikille yhteistyötahoille 
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5.2.1 Asiantuntijahaastattelut 

Osana kehittämisprojektiani tutustuin myös erilaisiin, kohderyhmäni nuorille suunnattui-

hin palveluihin, kartoitin erilaisia käytössä jo olevia työtapoja ja toimintamalleja, työnte-

kijöitä haastattelemalla. Näin sain myös työntekijöiden perspektiiviä kehiteltävään asi-

aan. Haastattelujen organisointi vaati lukuisia sähköposteja ja puheluita. Minulla ei ollut 

valmista verkostoa, joka teki projektin käynnistämisestä työlästä, mutta aito kiinnostus 

asiaan toimi vahvana motivaattorina. Haastattelujen funktio oli siis toimia ikään kuin taus-

takartoituksena kehittämisprojektille, ja antaa itselleni parempi käsitys siitä minkälaisia 

toimijoita nuorten kanssa Turussa työskentelee ja miten.  

Olen haastatellut kehittämisprojektini idean ja suunnitelman kehittelyn tiimoilta useita 

nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia (Liite 1.). Avasin haastatteluissa myös 

omaa kehittämisprojektiani ja sen tavoitteita. Osassa haastatteluista pyrin myös tiedus-

telemaan löytyisikö heidän kauttaan potentiaalisia nuoria osallistumaan kokemusasian-

tuntijaryhmiini. Lähettelin myös sähköposteja, joissa tiedustelin mahdollisista nuorten 

ryhmiin osallistujista ja osa haastatelluista jakoi tätä sähköpostia omaan verkostoonsa. 

Joistain haastatteluista poiki ehdotuksia uusista haastateltavista tai mahdollisesti hyö-

dyllisistä kontakteista. Haastattelut tehtiin alkuvuoden 2018 aikana. 

Turun Nuoret-verkosto järjesti kokoontumisen ja messut Vimmassa 26.2, johon osallis-

tuin. Messuilla esiteltiin Turun kaupungin nuorille suunnattuja palveluita ja ideoitiin toi-

mintaa seuraavalle vuodelle. Iltapäivällä oli vielä minimessut, jossa osallistujat (pääasi-

assa kolmannen sektorin toimijat) esittelivät omaa toimintaansa. Osallistuin myös Nuoret 

verkoston iltakouluun 10.9, jonka teemana oli nuorten mielenterveyspalvelut, mitä nuoret 

haluavat ja mitä uusia välineitä on kehitetty. Keskustelussa mukana Klaus Ranta HYKS- 

Nuorisopsykiatrialta, YTHS psykologi Aija-Mari Maunula ja Nuorten raati. Nuorten vies-

tinä ammattilaisille tiivistetysti oli, että puuttukaa ajoissa, olkaa läsnä ja kohdatkaa nuoret 

aidosti. Näistä tapahtumista sain perspektiiviä ja vahvistusta omille johtopäätöksilleni ke-

hittämisprojektissani. Ilman tekemiäni haastatteluja en olisi ollut koulutuspäivistä ja mes-

suista tietoinenkaan, joten haastatteluista saamani hyöty konkretisoitui hyvin nopeasti. 

Haastatteluni sijaishuoltoyhtymä Tammen perheohjaaja Päivi Heinosen kanssa poiki mi-

nulle mahdollisuuden pitää puheen. Haastatteluni aikana esittelin myös omaa kehittä-

misprojektiani, jonka aihepiiri puhutteli Heinosta. Myöhemmin hän tiedusteli minulta, oli-
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sinko halukas puhumaan kehittämisprojektini aihealueen tiimoilta sijaisvanhempien kou-

lutuspäivillä. Pidin puheeni sijaisvanhempien koulutuspäivillä Liedon kaupungintalolla 

5.5.2018. Koulutuspäivillä oli puhumassa myös psykologi ja persoonallisuustutkimuksen 

uranuurtaja Liisa Keltikangas-Järvinen, joten olin aika kovassa seurassa. 

Minua haastateltiin 6.7.2018 Talentia lehden toimittajan toimesta, jonka seurauksena 

Voimaannu, älä leimaannu- kehittämisprojektini materiaalia käytettiin Talentian julkaise-

man lastensuojelun ammattilaisille suunnatun 30 päivää -erikoisnumeron lähdemateri-

aalina. Numero julkaistiin 24.8.2018. 

5.2.2 Kokemusasiantuntija- ryhmien muodostus 

Kehittämisprojektiin on osallistunut lastensuojelun kokemusasiantuntijoita, sekä sijais-

huollon piiristä itsenäistyviä ja itsenäistyneitä nuoria ja siinä on hyödynnetty heidän ko-

kemusasiantuntijuuttaan. Nuorten ryhmien funktiona oli kartoittaa nuorten omia koke-

muksia, ajatuksia ja kehittämisideoita, kehittämisprojektin aihealueisiin liittyen. Tavoit-

teenani oli kunnianhimoisesti saada koottua kolme nuorten ryhmää, mutta realiteetit tu-

livat vastaan ja lopulta sain kokoon kaksi ryhmää, minkä loppujen lopuksi koin kuitenkin 

hyvin riittäväksi tämän mittaluokan kehittämisprojektiin. 

Toisen ryhmistä muodostaa Veturointi-hankkeen koulutetut kokemusasiantuntijat, Veturi 

-nuoret, joihin kontakti tuli Lupa auttaa -hankkeen kautta. Veturointi-toimintaa on kehi-

tetty Oulun seudulla vuosina 2015-2017 toteutetussa Veturointi -hankkeessa, jonka poh-

jalta kehittämistyötä jatketaan Oulussa ja syksystä 2017 alkaen myös Turussa. Toiminta 

koostuu mm. yksilöllisestä tuesta, ryhmämuotoisesta toiminnasta ja monitasoisesta vai-

kuttamistyöstä ja sitä toteuttaa Auta lasta ry yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten 

kumppanien kanssa. Veturointi-toiminnassa lastensuojelun nuoret aikuiset kokemusasi-

antuntijat toimivat tukena lastensuojelun piiristä itsenäistyville nuorille. (Veturointi-hanke 

2018.) 

Toinen ryhmä koostuu sijaishuollosta itsenäistymässä olevista nuorista, jotka olen saa-

nut mukaan eri tahoilta, asiantuntijahaastatteluissa muodostamieni kontaktien kautta. 

Tämän jälkimmäisen ryhmän kokoaminen on ollut haastava ja runsaasti resursseja vievä 

prosessi. Koen kuitenkin tärkeäksi, että sain Veturi-nuorten lisäksi, myös ”kouluttamat-

tomien” kokemusasiantuntijoiden äänen kuuluviin kehittämisprojektini kautta. Tämä 

ryhmä nimesi itsensä Kalapuikoiksi. 
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Osallistuin myös Sos-lapsikylän kehittäjänuorten koulutuspäivään Kaarinassa 25.1, joka 

koostui pääasiassa työpajatyyppisestä työskentelystä. Koulutuspäivän tarkoituksena oli 

saattaa kasvokkain sosiaalityöntekijät ja sosiaalialan ammattilaiset lastensuojelun koke-

musasiantuntijoiden kanssa. SOS-kehittäjänuoret ovat lapsikylissä asuvia nuoria, jotka 

ovat kiinnostuneita lastensuojelun ja sijaishuollon kehittämisestä ja esittelevät toimin-

taansa kehittämispäivillä. ”Ajatuksena kehittämispäivillä on antaa sosiaalityöntekijöille 

tietoa nuorten omalla suulla sekä kertoa nuorten ajatuksia lastensuojelusta”. (Sos-lapsi-

kylä 2018.) 

5.3 Kokemusasiantuntijuudesta ammentaminen 

Haastateltavia valitessa on muistettava tutkimusongelma ja tehdä valinnat joko teemaa 

tai tutkittavaa asiaa koskevan asiantuntemuksen tai omakohtaisen kokemuksen perus-

teella (Vilkka 2015, 135). Asiakkailta saatu tieto on yleensä erilaista, kuin ammattilaisilta 

ja siksi on tärkeää kartoittaa asiakkaiden mielipiteitä, kokemuksia ja näkemyksiä. Asiak-

kaat tulee ottaa mukaan palveluiden kehittämiseen ja osallisuutta mahdollistavia toimin-

tatapoja tulee lisätä. Kokemusasiantuntijoita kuulemalla saadaan parempi ymmärrys pal-

veluiden kehittämistarpeista. (Salonen ym. 2017, 18.)  

 

Kuva 1. Nuorten ryhmässä alustavaa orientoitumista itsenäistymisen käsitteeseen. 
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Kuva 2. Nuorten ryhmässä alustavaa orientoitumista voimaantumisen käsitteeseen. 

Se mitä havaitsemme, ajattelemme, kuvittelemme ja tunnemme, eli näkökulmat ja asi-

oille antamamme merkitykset muodostavat toimiamme suuntaavan kontekstin. Tämän 

vuoksi on välttämätöntä, että pääsemme mukaan toisen elämänkenttään, jotta voimme 

käyttää tietoa hänen toimintansa ja havaintojensa syistä ja siten ymmärtää häntä parem-

min. (Peavy 2006, 53-54.) 

5.3.1 Veturit 

Veturi-nuoria oli kehittämisprojektin alkaessa kaikkiaan seitsemän ja kehittämisprojektiin 

heistä osallistui viisi. Veturit ovat lastensuojelun kokemusasiantuntijoita, sekä Veturointi-

hankkeen kouluttamia vertaistukihenkilöitä. Ennen projektin käynnistymistä sovittiin, että 

kokoontuisimme 4 kertaa (3h/krt), Veturointi-hankkeen tiloissa. Kokoonnuimme 6.2, 

16.2, 29.3 ja 3.5. Veturi-hanke maksoi nuorille kokoontumisistamme palkkion, sekä kus-

tansi niihin pienet tarjoilut.  

Veturi-nuoret olivat jo ennestään tuttuja toisilleen Veturointi-hankkeen toiminnasta, jonka 

vuoksi sen kummempaa ”ryhmäytymistä” ei tarvittu. Ensimmäisessä kokoontumisessa 

esittelin ryhmälle itseni, sekä kehittämisprojektini lähtökohdat, tavoitteen ja aihealueen. 
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Selvensin keskeisiä käsitteitä ja kävimme niitä yhdessä läpi laatimalla mm. mind mapit 

(kuvat 1. ja 2.) siitä, mitä ajatuksia nuorilla käsitteistä nousi. Keskustelimme käsitteistä 

ja niistä heränneistä ajatuksista, sekä nuorten omista kokemuksista liittyen niihin. Nuoret 

pohtivat ja keskustelivat mm. siitä, kuka/mikä on tukenut heitä heidän omassa itsenäis-

tymisprosessissaan ja kuka/mikä ei. 

Toisessa kokoontumisessa nuoret kirjasivat ko. asiat liittyen itsenäistymiseen ja voi-

maantumiseen (tehtävä 1. liite 2.), jonka jälkeen keskustelimme niistä ja nuoret kertoivat 

kehitysehdotuksiaan. Tapaamisen lopuksi nuoret kirjoittivat viisi positiivista asiaa itses-

tään ja erillisille lapuille yhden positiivisen asian jokaisesta ryhmään osallistuneesta. 

Nuoret saivat nämä muiden kirjoittamat laput itsestään mukaansa, luettaviksi haluama-

naan hetkenä. Kolmannella kerralla nuoret täyttivät kaavakkeen (tehtävä 2. liite 2.), jossa 

he listasivat haasteelliseksi kokemansa asiat itsenäistymisessä ja sen mitä nuori voi 

tehdä edistääkseen itse asiaa tai kehittyäkseen siinä. He listasivat myös sen, miten ai-

kuinen voi tukea nuorta ko. asioiden edistämisessä. Lopuksi taas yhteistä keskustelua 

ja kehittämisehdotuksia. Esittelin nuorille hahmottelemaani toimintamallia ja nuoret kom-

mentoivat sitä.  

Viimeisellä kerralla pohdimme ja keskustelimme edellisillä kerroilla käsitellyistä asioista 

ja teemoista. Kerroin Vetureille minkälaisia asioita aiheista oli noussut keskusteluun Ka-

lapuikko-ryhmässä ja käsittelimme yhdessä myös niitä. Jätimme tunnin käyttämättä, 

jonka säästimme siihen, että voin tarvittaessa jälkeenpäin lähettää heille sähköpostitse 

muutamia kysymyksiä, mikäli niitä nousee toimintamallin kehittelyprosessin aikana. Li-

säkysymysten sijaan lähetin heille otteita keskeneräisestä opinnäytetyöstä luettavaksi ja 

kommentoitavaksi, mahdollistaen heidän osallistumisensa projektiin myös sen loppuvai-

heessa. 

5.3.2 Kalapuikot 

Toinen nuorten ryhmä on eri tahoilta kokoamani ryhmä, joka muodostui viidestä sijais-

huollon piirissä olevasta nuoresta, jotka nimesivät itsensä Kalapuikko-ryhmäksi. Perus-

timme WhatsApp-ryhmän, yhteydenpitoa ja kokoontumisajankohtien sopimista varten ja 

tarvitsimme siihen ryhmälle nimen. Ryhmän nimeksi tuli yhden nuoren ehdottama Kala-

puikot. Kalapuikko-ryhmän kanssa sovimme kokoontuvamme vähintään neljä kertaa (n. 

2-3h/krt), jotka ovat toteutuneet 21.3, 4.4, 9.5 ja 23.5. Turun NMKY lupasi ryhmämme 
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käyttöön tilat ja kustansi ryhmälle kokoontumisiin pienet tarjoilut. Kalapuikot eivät saa-

neet osallistumisestaan rahallista korvausta.  

Kalapuikko-nuoret eivät tunteneet toisiaan ennestään, jonka vuoksi ryhmän toiminta 

vaati alussa enemmän ”ryhmääntymistä” ja keskustelun herättelyä. Kalapuikko-nuoret 

ovat hieman nuorempia, kuin Veturi-nuoret ja parhaillaan vielä itsenäistymisvaiheessa 

itsekin. Ensimmäisessä kokoontumisessa esittelin itseni, kehittämisprojektini ja nuoret 

esittelivät itsensä. Teimme ryhmääntymis-harjoituksia, jonka jälkeen siirryimme keskus-

telemaan kehittämisprojektin aihealueesta ja käsitteistä. Keskustelimme mm. itsenäisty-

misen haasteista ja siitä, minkälaisia asioita täytyy hallita, jotta voi itsenäistyä ja pärjätä 

omillaan. Yksi nuorten vahvasti esiin nostamista haasteista oli yksinäisyys. Keskuste-

limme siitä, mikä auttaisi yksinäisyyden kokemisen ehkäisyssä ja myös muista esiin 

nousseista asioista, jotka nuoret kokivat ongelmallisiksi. Keskustelimme nuorten omista 

kokemuksista sijaishuollosta ja jälkihuollosta. 

Toisella kokoontumiskerralla keskustelimme ajatuksista, joita edellinen kerta oli mahdol-

lisesti herättänyt ja siitä mitä toiveita ja ajatuksia nuorilla itsellään oli ryhmän suhteen. 

Nuoret ilmaisivat erityisesti haluavansa puhua omista ja kuulla toistensa henkilökohtai-

sista kokemuksista ja keskustella niistä. Luonnollisesti toiset nuoret olivat avoimempia, 

kuin toiset. Painotin tapaamisissa luottamuksellisuutta ja sitä, että jokainen voi jakaa juuri 

niin paljon tai vähän, kun itse kokee luontevaksi. Nuoret täyttivät kaavakkeen (liite2) ja 

keskustelimme asioista, jotka kukin koki haasteelliseksi ja pohdimme yhdessä ratkaisuja 

ja erilaisia toimintatapoja asioihin.  

Kolmannella kerralla jatkoimme keskustelua samoista asioista ja aiheista, kuin edellisil-

läkin kerroilla. Koin tärkeäksi jättää tilaa nuorten itsensä ”johtamalle” vapaalle keskuste-

lulle. Esittelin oman kehittämisprojektini alustavan tuotoksen ja nuoret kommentoivat aja-

tuksiaan siitä. Pääpaino keskustelussa kolmannella tapaamisella, oli nuorten omissa ko-

kemuksissa. Neljännellä ja viimeisellä varsinaisesti kehittämisprojektiin liittyvällä tapaa-

misella, jatkoimme keskustelua samoilla teemoilla. Kävimme läpi myös nuorten omia tu-

levaisuudensuunnitelmia ja keskustelimme siitä, miten heidän voimaantumistaan ja mi-

näpystyvyyttään tuetaan/on tuettu heidän itsenäistymisprosessissaan ja miten he itse 

voivat tehostaa niitä.  

Toin kaikissa kokoontumisissa keskusteluun myös voimavara- ja ratkaisukeskeisiä aja-

tusmalleja ja toimintatapoja, sekä välillä teimme joitain näitä tukevia pieniä harjoituksia. 
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Nuoret saivat myös ”kotiläksyiksi” mm. voimavarakeskeisiä harjoituksia ja itsevalitsemi-

aan terveyttä ja yleistä hyvinvointia tukevia tekoja. Nuoret raportoivat ”suorituksistaan” 

WhatsApp-ryhmässä.  

Kalapuikkoryhmän funktiona oli kehittämisprojektiin kokemusasiantuntijana osallistumi-

sen lisäksi myös tarjota osallistujille luottamuksellinen vertaistukiryhmä, jossa keskus-

tella, saada vertaistukea ja ehkä jopa hieman voimaantuakin. Kalapuikkojen kanssa so-

vittiin jo ensimmäisellä tapaamiskerralla, että mikäli he innostuvat ryhmästä ja haluavat 

jatkaa tapaamisia varsinaisten kehittämisprojektin raameissa tapahtuvien tapaamisten 

(4 kpl) jälkeen, se järjestyy. Kiinnostusta ryhmään osallistumiselle tuntuu löytyvän, koska 

3 nuorta jatkaa ryhmässä edelleen ja em. neljän tapaamisen jälkeen olemme kokoontu-

neet toistaiseksi jo 3 ”ylimääräistä” kertaa.  

5.4 Aineistonkeruumenetelmät 

Aineistoa nuortenryhmistä olen kerännyt nuorten täyttämillä kaavakkeilla, mind mapeilla 

ja kenttämuistiinpanoilla. Pidin myös kenttäpäiväkirjaa. Laadulliseen analyysiin liittyvä 

tiedonkeruu on syklinen prosessi, joka elää koko tutkimusprosessin ajan. Aineistoa on 

kerätty ja se on muutettu tekstimuotoon, mikä helpottaa aineiston ymmärtämistä ja si-

sälle näkemistä. Sisällönanalyysillä aineistoa muokataan mm. luokittelulla ja teemoitte-

lulla. (Kananen 2014, 104-106.) Laadullinen tutkimus käyttää sanoja ja lauseita, lukujen 

sijaan ja siinä pyritään löydöksiin ilman tilastollisia menetelmiä. Laadullisessa tutkimuk-

sessa analyysi ei ole tutkimuksen viimeinen vaihe, vaan koko tutkimusprosessin eri vai-

heissa mukana oleva toiminta. (Kananen 2014, 18.) 

Kenttämuistiinpanojen tekemiseksi on kolme pääasiallista välinettä, käsin tehdyt muis-

tiinpanot, sekä ääni- ja kuvatallennus. Käsin tehtävien muistiinpanojen osuutta voidaan 

pitää tämän laatuisessa tutkimuksessa tärkeimpänä, kahden jälkimmäisen käyttämisen 

ollessa ongelmallisempaa. Kenttämuistiinpanojen lisäksi on suositeltavaa pitää myös 

kenttäpäiväkirjaa, joka on tarkoitettu mm. tutkimuksen yleisen kulun, sekä metodologis-

ten ja menetelmällisten seikkojen kirjaamiseen. (Grönfors 2011, 76- 80.) Kenttämuistiin-

panoissa tutkija käyttää kaikkia niitä muistiinpanotekniikoita, joita tilanne sallii, jotta kaikki 

havainto- ja muu tieto saadaan kootuksi mahdollisimman hyvin. (Metodix 2018) Nuorten 

kanssa sovimme, että en kuvaa tai nauhoita ryhmien kokoontumisia ja tämä osaltaan 

auttoi luomaan avoimempaa ja rennompaa ilmapiiriä. 



39 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Irina Mäki 

Tutkimusmenetelmänä oli dialogisuuden ja haastatteluiden sekoitus, erilaiset osallista-

vat menetelmät, ja nuorten kirjallisesti täyttämät kaavakkeet. Dialogi on avointa ja suoraa 

keskustelua, siinä synnytetään tila, jossa tilannetta tutkitaan yhdessä. (THL 2018.) Dia-

login luonteeseen kuuluu, että sitä ei voi etukäteen suunnitella ja lopputulos on aina 

avoin. Dialogissa tehdään koko ajan tulkintaa merkityksistä ja dialogisessa tutkimuskäy-

tännössä tutkija ei ole vain kyselijä tai haastattelija vaan aktiivinen keskusteluun osallis-

tuja. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 91-92.) Osallistavia menetelmiä on hyvin erilaisia, ne voi-

vat olla ohjaajan työkalu tai väline ryhmän kanssa toimiessa kohti yhteisiä tavoitteita. Eri 

menetelmiä käyttäen toiminta on rikkaampaa ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen 

helpompaa. (Taipale 2005, 2.) 

Klassisen jaon mukaan haastattelut voidaan jakaa strukturoituihin, puolistrukturoituihin 

ja avoimiin haastatteluihin. Strukturoidussa haastattelussa on valmiit kysymykset, puo-

listrukturoidussa haastattelu kohdistuu ennalta valittuihin teemoihin ja avoin haastattelu 

voi olla olemukseltaan lähellä keskustelua. (Metsämuuronen 2006, 234-235.) Haastatte-

lut koostuvat näistä kaikista ja niiden sekoituksista, tilanteen mukaan, kallistuen kuitenkin 

selkeästi avointen haastatteluiden ja dialogisuuden suuntaan.  

Ryhmien toimintaa strukturoi väljä sisältösuunnitelma, joka mukautui ryhmän toimintaan. 

Jokaisen ryhmätapaamisen sisältösuunnitelma rakentui edellisten tapaamisten ja nuor-

ten esittämien ajatusten pohjalta. Ryhmätapaamisista saatua aineistoa käsiteltiin ja 

koostettiin jokaisen tapaamiskerran jälkeen. Aineisto analysoidaan laadullisin menetel-

min, käyttäen sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysillä pyritään saamaan tutkittavasta ilmi-

östä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa ja sillä saadaan aineisto järjestetyksi 

johtopäätösten tekemistä varten. Laadullisen aineiston analysoinnin tarkoituksena on in-

formaatioarvon lisääminen, koska hajanaisesta aineistosta pyritään luomaan selkeää ja 

yhtenäistä informaatiota tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2018,122.) 
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6 KEHITTÄMISPROJEKTIN TULOKSET 

6.1 Nuorten ryhmistä nousseita ajatuksia itsenäistymisprosessista 

Taulukko 2. Nuorten tärkeiksi kokemia tekijöitä itsenäistymisessä 

 

Taulukossa 2. on kirjattuna tehtävästä 1. (liite 2.) nousseita ajatuksia siitä, minkälaiset 

ominaisuudet ovat tarpeellisia itsenäistymisprosessissa. Nuoret kokivat, että aikuisen tu-

lisi auttaa, kannustaa, tsempata ja tukea nuorta, silloinkin kun nuori vaikuttaa siltä, ettei 

halua ottaa sitä vastaan. Aikuisilta toivottiin sinnikkyyttä ja sitä, että nuorelle tehdään 

selväksi, että apua on tarjolla, vaikka nuori ei juuri siinä hetkessä olisikaan vastaanotta-

vainen. 

Nuoret listasivat myös ominaisuuksia, joita toivoivat itsenäistyvää nuorta tukevalta aikui-

selta (taulukko 3.) Kaikkein tärkeimmäksi seikaksi nousi se, että aikuinen välittäisi ja olisi 

aidosti kiinnostunut nuoresta ja hänen hyvinvoinnistaan. Aidon vuorovaikutuksen merki-

tystä painotettiin voimakkaasti. Liikuttavaa oli se, miten tietoisia nuoret olivat sosiaalialan 

ammattilaisten resurssipulasta ja liian suurista asiakasmääristä. Nuoret toivoivat ammat-

tilaisten huolehtivan omasta työssäjaksamisestaan ja myös, että he osoittaisivat omia 

tunteitaan avoimemmin. Yhdessä kommentissa toivottiin, että aikuinenkin voisi osoittaa 

avoimemmin tunteitaan ja esim. kertoa suoraan, että ”olen tänään tosi väsynyt”. 
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Taulukko 3. Nuorten tärkeimmiksi kokemia asioita itsenäistymistä tukevan aikuisen ta-
holta. 

 

Kun nuoret listasivat asioita tehtävässä 2. (liite 2.) haasteellisimmiksi kokemiaan asioita 

itsenäistymisessä, kärkipäässä jaetulla ykkössijalla olivat raha-asiat ja yksinäisyys. Näi-

den jälkeen tulivat asioiden hoitaminen, paperiasiat ja byrokratia. Listalla oli myös oman 

asunnon löytyminen/saaminen, vastuunotto ja arjenhallinnalliset asiat. Haastavaksi ko-

ettiin myös koulunkäyntiin/työhön sitoutuminen, ajankäyttö, avun pyytäminen/vastaanot-

taminen, kohtuullinen päihteidenkäyttö, sopeutuminen ja tukiverkoston poistuminen lai-

toksesta muuton jälkeen.  

Jokaisessa haasteessa nuoret kokivat tärkeäksi sen, että nuori kykenee tarvittaessa pyy-

tämään -ja vastaanottamaan- apua. Tärkeäksi koettiin mm. oma aktiivisuus, kärsivälli-

syys, seurausten tiedostaminen ja vastuun ottaminen asioista vähitellen. Nettiä pidettiin 

hyvänä väylänä etsiä tietoa asioista. Itsehillintä, säännöstely ja maalaisjärki mainittiin 

myös. Aikuiselta toivottiin mm. tukea, kannustamista, neuvoja, ohjeita, ystävällisyyttä, 

esimerkkejä ja yhteydenpitämistä. Toivottiin myös vastuun lisäämistä nuorelle omien asi-

oiden hoidosta ja arjen askareista portaittain, pikkuhiljaa, jo ennen jälkihuoltoa. 
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Taulukko 4. Nuorten mietteitä viranomaisyhteistyöstä. 

 

Suurella osasta nuorten ryhmiin osallistuneista nuorista oli ollut suuri vaihtuvuus esimer-

kiksi jälkihuollon sosiaalityöntekijöissä (taulukko 4.). Vaihtuvuuden lisäksi tapaamiset so-

siaalityöntekijän kanssa olivat harvassa ja ne koostuivat lähinnä vain käytännönasioiden 

läpikäymisestä. Lähes kaikki nuoret kokivat, ettei heidän voimaantumistaan tai minä-

pystyvyyttään tuettu lainkaan itsenäistymisprosessissa. Tuki oli käytännössä vain oh-

jausta konkreettisissa asioissa ja niissäkin moni koki olevan puutteita. Nuoret eivät ylei-

sesti ottaen puhuneet heidän kanssaan työskennelleistä sosiaalialan ammattilaisista ikä-

vään sävyyn, vaan he enemminkin ikään kuin ”totesivat” epäkohtia ja toivat toistuvasti 

esiin sen, että he ovat tietoisia ammattilaisten ylityöllistymisestä. Nuoret kokivatkin tär-

keäksi sen, että nuorelle tehdään selväksi ja jaksetaan muistutella siitä, että he eivät ole 

vaivaksi.  

Nuorten ryhmissä nousi esiin myös jälkihuollon rahallinen tuki (taulukko 5.). Koettiin, että 

rahallinen tuki myös passivoi ja koettiin, että se saattaa jopa mahdollistaa ”poteroitumi-

sen”. Muutama nuori koki jälkihuollossa saatavan taloudellisen tuen jopa epäreiluksi, 

koska ”jälkihuollossa olevien ei tarvii ottaa opintolainaa”, ”rahaa on enemmän kuin kave-

reilla ja saa myös bussikortin ym.” Kun nuoret pohtivat sitä, miten heidän mielestään 

systeemiä pitäisi muuttaa, he ehdottivat mm., että perusosaa pienennettäisi ja sen ym-
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pärille ”rakennettaisi lisäosia”, jotka kannustaisivat ja motivoisivat aktivoitumaan. ”Lisä-

osia” voisi ansaita esimerkiksi harrastuksilla ja kursseilla. Tämä vähentäisi tuen passi-

voivaa vaikutusta ja näin valmentaisi paremmin jälkihuollon jälkeiseenkin elämään.  

Taulukko 5. Nuorten mietteitä saamastaan taloudellisesta tuesta jälkihuollossa 

 

Nuoret painottivat toimivan, aidon vuorovaikutuksen merkitystä ja sitä, että aikuinen jak-

saa pitkäjänteisesti kannustaa ja tukea nuorta. Työntekijöiden suuresta vaihtuvuudesta 

johtuen, osa nuorista koki suhteen esim. sosiaalityöntekijäänsä olemattomaksi, samasta 

syystä osa ei edes tiennyt kuka hänen jälkihuollon sosiaalityöntekijänsä edes on. Nuor-

tenryhmissä nousi esiin myös se, että nuoret eivät kaipaa sääliä ja moni oli kokenut tul-

leensa aliarvioiduksi taustansa takia. Moni nuorista koki, että heidän ikään kuin oletettiin 

alisuoriutuvan ja sitten ”ylikehuttiin” ja ”lässytettiin”, kun he pärjäsivätkin. Tällainen suh-

tautuminen koettiin nimenomaan leimaavaksi, eikä millään tavoin voimaannuttavaksi.  

6.2 Palaute väliseminaarista 

Lupa auttaa! -hanke järjesti 7.6.2018 Raision kaupungintalolla Voimaannu, älä lei-

maannu- jälkihuollon seminaarin, joka oli nimetty minun kehittämisprojektini mukaan. Se-

minaarin kohderyhmänä olivat erityisesti jälkihuollon työntekijät ja asiakasnuoret. Esitte-
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lin seminaarissa Voimaannu, älä leimaannu -toimintamallini. Seminaarissa esitettiin pu-

heenvuorot myös jälkihuollon taloudellisesta tuesta, jälkihuollon kehittämisestä Lape- 

hankkeessa, sekä kokemusasiantuntijoiden toiveista jälkihuollon kehittämiseen. 

Puheenvuorojen jälkeen aloitettiin pienryhmätyöskentely, jossa ryhmät kiersivät eri pis-

teissä. Yhdessä pisteessä kerättiin palautetta esittelemästäni Voimaannu, älä lei-

maannu-toimintamallista. Pyysin osallistujia vastaamaan näihin kysymyksiin;  

1. Millaisia ajatuksia toimintamalli herättää? Kokisitko hyödylliseksi omassa työs-

säsi? Onko menetelmälle tarvetta? 

2. Oletko käyttänyt jotain vastaavanlaisia menetelmiä, tai sen osia? 

Osallistujat kirjoittivat vastaukset papereille (kuva 3.), jonka jälkeen keskustelimme 

niistä. Kirjallisia palautteita sain 20 kappaletta. Palaute oli todella positiivista. Jokainen 

koki menetelmän ainakin jollain tasolla hyödylliseksi ja sille koettiin olevan tarvetta. Voi-

maannu, älä leimaannu -toimintamalli koettiin mm. selkeäksi, käytännönläheiseksi, ajan-

kohtaiseksi, tarpeelliseksi, käyttökelpoiseksi, mielenkiintoiseksi, toteutuskelpoiseksi, joh-

donmukaiseksi ja erittäin hyödylliseksi. Yhdessä palautteessa käytettiin jopa sanoja; ”oi-

keasti mullistava ajatus!”. Yhtään toimintamallia tai sen toimivuutta tyrmännyttä mielipi-

dettä, ei tullut.  

Muutamassa palautteessa koettiin, että toimintamallin käytölle olisi omassa työssä vai-

kea löytää aikaa mm. ”koska kaikki aika menee asiakkaan käytännön asioiden hoitami-

seen” ja haasteeksi koettiin myös se, että sosiaalityöntekijän taholta painotetaan enem-

män käytännön taitoja, jolloin tuki henkisen aikuistumisen suhteen jää vähäisemmäksi. 

Jotain ratkaisu- ja/tai voimavarakeskeistä työtapaa tai menetelmää työssään oli käyttä-

nyt vastaajista 15. Mainittuja menetelmiä oli mm. itsenäistyvän nuoren roolikartta, tule-

vaisuuden muistelu, voimavarainen haastattelu ja nepsy. 

Muutamassa palautteessa ilmaistiin, että menetelmä olisi hyödyllinen myös muille kuin 

jälkihuoltonuorille, se nähtiin käyttökelpoisena työskenneltäessä myös ”nuorempien 

kanssa ammatillisena tukihenkilönä tavoitteita aseteltaessa ja työskentelyä aloitetta-

essa”, sekä myös lasten ja aikuisten kanssa. Menetelmän esittely myös ”herätti pohti-

maan miten nuoria voisi paremmin kohdata ja auttaa” ja yhden palautteen sanoin ”jos 

perustyössä ei tätä ota työkaluksi, on erittäin tarpeellista istuttaa ko. toimintamalli itselle 

sisäiseksi työkaluksi asiakastyössä”. Kyselyjä ja toivomuksia koulutuksesta Voimaannu, 

älä leimaannu-menetelmän käyttöön esitettiin sekä kirjallisissa palautteissa, että suulli-

sesti. 
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Kuva 3. Ammattilaisten mietteitä Voimaannu, älä leimaannu-toimintamallista. 

Toimintamallin esittely alan ammattilaisille ja siitä saatu positiivinen palaute, vahvisti kä-

sitystäni Voimaannu, älä leimaannu-toimintamallin tarpeellisuudesta ja ennen kaikkea 

käyttökelpoisuudesta. Oli erittäin tärkeää saada perspektiiviä toimintamallin kehittelyyn, 

myös työntekijöiltä, jotka ovat tulevaisuudessa niitä, jotka tätä toimintamallia lähtevät 

nuorten kanssa työstämään. Samoin sijaisvanhempien koulutuspäiviltä, puheeni pitämi-

sen jälkeen saamani palaute, oli erittäin positiivista.  
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6.3 Nuorten ajatuksia Voimaannu, älä leimaannu-toimintamallista  

Taulukko 6. Nuorten kommentteja toimintamallista. 

 

Esittelin molemmille nuorten ryhmille hahmottelemani Voimaannu, älä leimaannu -toi-

mintamallin pääpiirteittäin ja kysyin heidän ajatuksiaan ja mielipiteitään siitä (taulukko 

6.). Vastaanotto oli pääosin positiivinen ja nuoret kokivat menetelmän käyttökelpoiseksi. 

Yllätyksekseni he kokivat suurimmaksi esteeksi menetelmän käytölle työntekijöiden kiin-

nostuksen (ja/tai ajan) puutteen. Heidän mielestään olisi hyvä, jos menetelmä esiteltäisi 

myös jo koulussa sosiaalialan opiskelijoille, jotta se saataisi mahdollisimman laajasti 

käyttöön. He kokivat tärkeäksi myös sen, että menetelmä olisi ”selkokielinen” ja sen oh-

jeistusta laadittaessa pidetään mielessä, ”kenelle sitä loppujen lopuksi tehdään”.  

Nuoret uskoivat menetelmän toimivuuteen, mikäli nuori on vastaanottavainen. Vastaan-

ottavaisuuteen vaikutti heidän mielestään se, millainen suhde nuorella on menetelmää 

hänen kanssaan työstävään aikuiseen. Nuoren ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen pi-

täisi olla toimivaa ja sille pitäisi varata aikaa. Mitä parempi suhde nuorella on menetel-

män soveltajaan, sitä paremmin nuori sen käyttöön sitoutuu. Koettiin, että käyttö olisi 

tehokkainta esimerkiksi omahoitajan tai sijaisvanhemman kanssa, sosiaalityöntekijöillä 

ei koettu olevan sen käyttöön aikaa. Nuoret miettivät myös, että ottavatko ”työhönsä kyl-

lästyneet” työntekijät menetelmän käyttöön. Työntekijältä toivottiin aitoa kiinnostusta ja 

innostusta menetelmän käyttöön, mutta työntekijä ei saisi myöskään olla ”yli-innostunut” 
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7 VOIMAANNU, ÄLÄ LEIMAANNU -TOIMINTAMALLI 

Psykologiset vahvuudet, kuten esimerkiksi kyky kestää vaikeita olosuhteita, voivat kehit-

tyä asteittain yksilöiden kohdatessa haastavia tilanteita. Tutkimukset viittaavat myös sii-

hen, että kielteiset tapahtumat voivat olla edellytyksenä sellaisten emotionaalisen vakau-

den ja hyvinvoinnin säilyttämiselle olennaisten henkilökohtaisten vahvuuksien kehittymi-

selle kuten luovuus, itseluottamus, koherenssin taju ja kyky kovaan työhön. Pitkäaikai-

nen ala-arvoisiin ja köyhiin ympäristöihin sulkeminen voi taas nujertaa yksilön kyvyn 

nousta näiden rajoitusten yläpuolelle ja siten voimistaa taipumuksia epätoivoon ja avut-

tomuuteen. (Aspinwall & Staudinger 2006, 344.) 

Tulee huomioida mahdollisuus kehittää uusia psykososiaalisia ja yhteisöllisiä interventi-

oita niitä tapauksia varten, joissa yksilön kumulatiivinen altistuminen ympäristön puut-

teille ja riskeille on niin ylivoimainen, että sitkeyttä on mahdotonta saavuttaa ja seuraa 

taipumus avuttomuuteen. Interventioilla kielteiset olosuhteet pyritään muuttamaan 

myönteisemmiksi. On tärkeää, ettei epäedullisessa asemassa olevia yksilöitä leimata, 

koska nämä eivät kykene kehittämään optimismia ja sitkeyttä ylivoimaisissa olosuh-

teissa. (Aspinwall & Staudinger 2006, 345.) 

Voimaannu, älä leimaannu -toimintamallin ideana yksinkertaistetusti, on kartoittaa, mitä 

nuori tulevaisuudeltaan haluaa ja sitten konkretisoida ne askeleet, miten tavoite saavu-

tetaan. Tavoite määritellään yksilöllisesti kunkin nuoren mukaan, se voi olla joku yksi 

konkreettinen asia tai laajempi kokonaisuus, täysin nuoren elämäntilanteesta, kyvyistä 

ja voimavaroista riippuen. Vaiheita konkretisoinnissa on neljä ja jokaiseen vaiheeseen 

voidaan liittää useampia yksittäisiä eri menetelmiä, jolla vaihetta voidaan työstää syväl-

lisemmin. Toimintamallista siis muokataan jokaiselle nuorelle juuri parhaiten häntä ja hä-

nen tilannettaan ja tarpeitaan tukeva kokonaisuus.  

Menetelmän vaiheet pääpiirteittäin ovat seuraavat; ensin hahmotellaan se toivetila, ’hyvä 

tulevaisuus’ johon pyritään. Tämän jälkeen kartoitetaan ne teot, voimavarat ja tuki, jota 

toivetilan saavuttamiseksi tarvitaan. Seuraavaksi ennakoidaan sudenkuopat, eli mieti-

tään mitä huolia tai hidasteita saattaa nousta esiin matkalla kohti tavoitetta. Tämän jäl-

keen voidaan lähteä suunnittelemaan niitä konkreettisia askeleita, joilla lähdetään mää-

rätietoisesti suuntaamaan toivetilaa ja tavoitetta kohti. 
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Toimintamallia nuoren itsenäistymisprosessin tukemisen apuna voi käyttää esimerkiksi 

nuoren sijaisvanhempi, lastenkodin omahoitaja, ammatillinen tukihenkilö tai jälkihuollon 

sosiaalityöntekijä. Malli on helppokäyttöinen ja sen avulla saadaan jäsenneltyä ja konk-

retisoitua nuorten tavoitteet ja ne askeleet, millä niitä kohti lähdetään määrätietoisesti 

navigoimaan. Tulevaisuus on monelle nuorelle epämääräinen, vaikeasti jäsenneltävä ja 

pelottavakin asia, jota on kovin vaikea hahmottaa ja suunnitella. Tämän toimintamallin 

avulla nuori ja aikuinen lähtevät tätä outojen, uusien ja hämmentävienkin uhkien ja mah-

dollisuuksien vyyhtiä yhteistuumin selvittämään. 

Toimintamallilla siis jäsennellään tulevaisuutta, jonka myötä nuori ei koe sitä enää ah-

distavana. Tulevaisuuden jäsentymisen myötä, uhkakuvat muuttuvatkin mahdollisuuk-

siksi, joka herättää toiveikkuuden. Toiveikkuus taas antaa voimia pyrkiä päämääriin ja 

vapauttaa voimavaroja ja tätä kautta edistää voimaantumista. (Siitoinen 1999, 153-154.) 

Nykyisin mielenterveys- ja sosiaalityössä käytetään valtavasti resursseja ongelmien sel-

vittelyyn, tutkimiseen ja arviointiin. Ammattiauttajien kannattaisi käyttää voimavaransa 

mieluummin sen tutkimiseen, miten asiakkaat voisivat paremmin hyödyntää omia vah-

vuuksiaan ja ulkopuolisia voimavarojaan. (De Jong & Berg 2016, 354.) Positiivisesti muo-

toillut tavoitteet ovat paljon parempi lähtökohta, kuin negatiiviset ja ongelmissa vellomi-

nen on syytä jättää vähemmälle (Ojanen 2014, 389). 

Lähes kaikissa aivotutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia, että tavat ohjaavat 

käyttäytymistämme voimakkaasti, mutta tapojen kehä reagoi herkästi muutoksiin ja pie-

netkin muutokset voivat katkaista kehän. Oppimalla tunnistamaan ärsykkeitä ja palkin-

toja, voimme muuttaa rutiinejamme. (Saarenpää 2017, 251.)  

Tarkkaile ajatuksiasi, niistä tulee sanoja. Tarkkaile sanojasi, niistä tulee tekoja. Tarkkaile 

tekojasi, niistä tulee luonne. Tarkkaile luonnettasi, siitä tulee kohtalosi. (Frank Outlaw)   

7.1 Tavoite 

Hyvin muotoillun tavoitteen yleisiin periaatteisiin kuuluu myönteisyys, konkreettisuus ja 

realistisuus. Ongelmat muutetaan tavoitteiksi. Tavoitteen konkretisoiminen auttaa mää-

rittelemään sen, miten se saavutetaan. Tavoitteen tulee olla haastava, mutta realistinen. 

Tavoitteen eteen täytyy joutua ponnistelemaan, mutta tavoitetilan ja nykytilan välin on 

oltava sopiva. (Liukkonen 2017, 130-131.)  
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Myönteiset mielikuvat tulevaisuudesta tekevät mahdolliseksi nähdä vaikeudet osana ta-

rinaa, jossa ne kasvattavat ihmistä, auttaen häntä saavuttamaan tulevaisuudessa sen 

mitä hän tavoittelee (Ahola & Furman 2016, 116). Tavoite on vastuunottamista omasta 

elämästä ja keskittää ajatuksiasi siihen, mitä voit saavuttaa (Santapukki 2008, 155). Luo-

daan mielikuva siitä, miten asiat voisivat olla ja tehdään jotain, että päästään sinne (Ber-

tolino 1999, 32). Tavoitetta asettaessa on hyvä varmistaa, että se on ”jotakin kohti”, eikä 

”jostakin pois”, maaliin pääseminen on tehokkaampaa näin. Maalin selvittäminen saattaa 

vaatia työtä, mutta se kannattaa. (Saarenpää 2017, 99.) Tavoitteenasettelu perustuu va-

lintoihin ja valintoihin perustavalla toiminnalla ihminen määrittelee sen, mikä hänelle alun 

perin oli määrittelemätöntä. Valintojen teolla ihminen määrittelee omaa maailmaansa. 

(Purjo 2010, 94.) 

On tärkeää, että nuoret asettavat omat tavoitteensa. Mikäli nuoret vaikuttavat motivoi-

mattomilta, ongelmana ovat yleensä tavoitteet. (Bertolino 1999, 62). Ongelmallisia tar-

kastelutapoja omaksuneen nuoren voi olla vaikea nähdä asioita toisenlaisesta näkökul-

masta, tässä aikuisen tehtävänä onkin auttaa nuorta hedelmällisemmän tarkastelukul-

man saamiseksi. (emt., 77). Omaehtoisesti toimiessa, kun yksilö ei koe tekemistään ul-

koa ohjatuksi, motivaatio lähtee sisältä. Kun nuori asettaa tavoitteet itse ja kokee ne 

omikseen, hän sisäistää ja sitoutuu niihin paremmin. (Saarenpää 2017, 93.)  

Päämäärien omaehtoisuus tarkoittaa sitä, että nuori kokee asettamansa päämäärät sel-

laisiksi, joihin hän voi sitoutua (Martela & Jarenko 2016, 68). Ihmiset eivät omaksu ta-

voitteita, joilla ei ole merkitystä heille itselleen ja vaikka omaksuisivatkin, he luopuisivat 

niistä vaikeuksien ilmetessä (Aspinwall & Staudinger 2006, 98). Sitkeys on tärkeää ta-

voitteiden saavuttamiseksi ja aikuisen tehtävä on tukea nuoren luottamuksen kasvatta-

mista siihen, että hän kykenee saavuttamaan asetetun tavoitteen (emt., 98).  

Päämäärät saavat ponnistelemaan kohti tavoitetta, tavoitteenasettelu on tehokas moti-

vaation edistämisen väline. Ilman konkreettista päämäärää, ihmisen on vaikea tehdä 

parhaansa. Tavoitteilla on voimakas vaikutus hyvinvointiimme ja käyttäytymiseemme. 

Tavoitteen tulee olla konkreettinen, realistinen ja haasteellinenkin ja nuoren on asetet-

tava se itse. Tavoitteen saavuttamisesta saatava hyöty motivoi eteenpäin ja nuoren on 

saatava positiivista palautetta, joka osaltaan vahvistaa hänen etenemistään. (Lappalai-

nen 2015, 264.) Tavoitteen on oltava selkeä, saavutettavissa oleva ja aikatauluun si-

dottu. Energia virtaa sinne, missä huomio on, joten on tärkeä kiinnittää huomio oikeaan 

suuntaan. (emt., 267.) 



50 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Irina Mäki 

Toiveikkuus ja tulevaisuudenusko ovat merkittävä voimavara. Nuorten kanssa työsken-

neltäessä tarvitaan työmuotoja, joissa ongelmakeskeisyyden sijaan keskitytään voima-

varoihin, tavoitteena tuottaa toiveikkuutta ja uskoa selviytymiseen. (Kokko 2007, 166.) 

TAVOITE -vaiheen on tarkoitus ennen kaikkea herätellä ja lisätä nuoren toiveikkuutta ja 

luoda valoa tulevaisuuteen. Nuoren kokiessa tulevaisuuden pimeäksi, toimii tavoite -

vaihe ikään kuin taskulamppuna. Väläytellään näköpiiriin asioita, joita nuorella on vai-

keuksia nähdä. Tulevaisuuden näyttäytyessä täysin pilkkopimeänä, saattaa nuori tarvita 

enemmän aikuisen apua valon sihtaamisessa. Tarvittaessa on hyvä kartoittaa ja käydä 

nuoren kanssa läpi myös erilaisia konkreettisia mahdollisuuksia, joita hänellä tavoit-

teensa suhteen on. 

Aikuisen tavoitteena on auttaa nuorta sisäistämään oma maailmankuvansa ja työstä-

mään sitä sellaiseksi, joka mahdollistaa nuoren täyden potentiaalin käyttöönoton. Aikui-

senkin tulisi selkiyttää omaa kasvatuskäyttäytymistään, asettaa päämääriä ja tavoitteita 

ja pohtia, millaisilla lähestymistavoilla ja keinoilla näihin tavoitteisiin päästään. (Purjo 

2010, 50.) 

Jokainen unelmoi hyvistä asioista elämässään, se on alitajunnassamme uinuvaa moti-

vaatiota. Unelmasta voidaan johtaa konkreettiset tavoitteet ja strategiset keinot, joilla 

etenemme kohti päämääräämme. Tavoitteiden tekeminen luo järjestystä tietoisuuteen ja 

arkeen, lisäten samalla elämänhallinnan tunnetta. (Liukkonen 2017, 122.)  

7.2 Tsempit 

Kun saamme vahvistusta jonkin itsellemme merkityksellisen pätevyysalueen taidosta, 

itsearvostus lisääntyy. Ajatukset vaikuttavat tunteisiimme ja sitä kautta toimintaamme. 

(Liukkonen 2017, 28.) Ihmisen mieli on monimutkainen järjestelmä, jossa pienillä muu-

toksilla voidaan saada aikaan suuria muutoksia (Uusitalo- Malmivaara toim. 2014, 150). 

Ei-kehällä asiakas näkee sulkeutuneet ovet, on murheidensa ympäröimä ja näköalaton. 

Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä asiakas pyritään saamaan kyllä-kehälle, siellä hä-

nen näkökulmansa avautuu ja hänen on mahdollista löytää uusia mahdollisuuksia. Pyri-

tään suuntaamaan ajattelua pois ongelmista ja kohti tavoitteita. (emt., 216-217.) Yhden 

löydetyn vahvuuden avulla voidaan löytää muita vahvuuksia (emt., 270).  
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Psykologisten tai yhteiskunnallisten syiden etsiminen ei auta yksilöä millään tavoin rat-

kaisemaan ongelmiaan, jotka liittyvät tarkoituksien ja arvojen puuttumiseen hänen elä-

mästään. Sen sijaan että pyritään löytämään yksityiskohtaisia syitä, miksi näin on, tulisi 

keskittyä luomaan edellytyksiä sille, ettei näin tarvitse enää olla tulevaisuudessa. (Purjo 

2010, 267.) Näkökulman vaihtaminen saattaa mahdollistaa monia tärkeitä asioita elä-

mässä (Lappalainen 2015, 164). Vahvimpia yksittäisiä elämäntyytyväisyyden ennustajia 

ovat toiveikkuus, kiitollisuus, innokkuus, uteliaisuus ja rakkaus (Uusitalo-Malmivaara 

2014, 75). 

                   

Kuvio 1. Jäävuori-malli Purjon (2010, 105) mukaan. 

Yksilön arvot, tunteet, asenteet ja toimintatavat muodostavat hierarkkisen rakenteen, 

joista osa on näkyvissä ja osa pinnan alla (Kuvio 1). Arvot ja tunteet sijaitsevat kaikkein 

syvimmällä nuoren sisimmässä ja niihin vaikuttamaan pääseminen on vastaavasti vai-

keinta. Toimintatavat ja asenteet ovat helpoimmin nähtävissä. Mahdollisimman hyvän 

kokonaisvaikutuksen saamiseksi, tulisi pyrkiä vaikuttamaan kaikkiin neljään tekijään. 

(Purjo 2010, 105.) Arvotajunnan selkiyttäminen ja arvojen tason kohottaminen, tunneta-

junnan syventäminen ja tunnemahdollisuuksien laajentaminen, asenteiden laadun pa-

rantaminen ja toimintatapojen monipuolistaminen tulisivat olla kasvatusvaikuttamisen 

kohteita. Näin kehitetään hyvää elämää rakentavaa arvonäkökenttää, itsetuntemusta ja 

rakentavien tunteiden ilmaisutaitoa, myönteisiä asenteita ja parempia, vaihtoehtoisia toi-

mintatapoja haitallisten tilalle. (emt., 108.) 

On tärkeää kehittää nuoren arvotajuntaa, pyrkiä aktivoimaan sellaisia asianmukaisia nä-

köaloja, joiden avulla rajoittuneet ja lukkiutuneet kokemistavat voivat vähitellen oikaistua 

ja asiat näyttäytyvät suotuisammassa valossa. Nuori saattaa tämän tuloksena havaita 

jotain täysin uutta, joka on aiemmin puuttunut hänen arvomaailmastaan ja kehittää uutta, 

rakentavaa näkökenttää jonka avulla hän voi kokea todellisuuttaan rikkaammin ja syväl-

lisemmin. Arvokasvatuksella pyritään kehittämään yleisemminkin valoista ja elämän-

myönteistä ymmärrystä. Arvot vaikuttavat myös vastuullisuuteen, toimintaansa tietoisesti 

toimintatavat

asenteet

tunteet

arvot
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arvottamalla ihminen pystyy ymmärtämään vastuunsa. Valinnoillaan hyvän ja huonon 

välillä ihminen taas voi vaikuttaa siihen, mitä hänestä tulee. (Purjo 2010,185-186.)  

Tutkimukset osoittavat, että kykenemme kasvattamaan onnellisuuttamme pysyvästi 

muovaamalla tapaamme olla tässä maailmassa, sen sijaan että pyrkisimme muovaa-

maan ulkoista maailmaa (Martela 2015, 112). Suotuisat asenteet antavat korkean sieto-

kyvyn elämän kriisien kohtaamisessa ja hyvän vastustuskyvyn psyykkisiä häiriöitä vas-

taan. Kasvattajan onkin tärkeää saada nuori oivaltamaan tämä ja se, että hän ei pelkäs-

tään voi, vaan hänen suorastaan pitää muuttaa haitallisia asenteitaan. (Purjo 2010, 287.)  

Nuoren hyvän olemassaolon edistäminen on hedelmällisempi lähtökohta kasvatukselle, 

kuin epäsuotuisan käyttäytymisen ehkäisy. Tämä lähtökohta on nuoren kannalta tarkoi-

tuksenmukaisempi, kuin käyttäytymisen muuttaminen ulkopuolisten määrittelemien syi-

den takia. Suotuisan maailmankuvan kehittämisessä on hyvä aloittaa nuoren suhtautu-

misesta itseensä. Hänen on opittava tulemaan toimeen ensin itsensä kanssa. (Purjo 

2010, 178-179.) Jos nuori ei arvosta itseään, hän asennoituu kielteisesti myös muihin 

ihmisiin. Henkisten perusvalmiuksien kehittämisessä on pitkälti kyse siitä, että harjoitel-

laan elämän vivahteiden tajua ja hallintaa. (emt., 371-373.) Toiminta on uskomustemme 

tulosta, niillä on voima luoda ja tuhota (Lappalainen 2015, 161).  

70% ihmisistä yrittää korjata ja salata heikkouksiaan. Loput 30% kiinnittävät huomion 

vahvuuksiinsa ja asioihin joista ovat aidosti kiinnostuneet. Menestyneimmät ihmiset kuu-

luvat jälkimmäiseen ryhmään. (Saarenpää 2017, 17.) Nuoren käsitystä itsestään, omista 

kyvyistään ja mahdollisuuksistaan tulisi avata ja tarvittaessa auttaa häntä huomaamaan 

omat resurssinsa. Auttaa havaitsemaan hänen olemassa oleva osaamisensa, kykynsä, 

taitonsa, taipumuksensa ja kehittymässä oleva potentiaalinsa, jotka valjastamalla, hän 

voi suunnata kohti asettamiaan tavoitteita. (Puukari ym. 2017, 113.) Yksilön omien vah-

vuuksien, sekä ympäristön voimavarojen tunnistaminen lisää hyvinvointia ja kasvattaa 

minäpystyvyyttä. Omien vahvuuksien ja minäpystyvyyden tunnistaminen, itsensä arvos-

taminen, itsesäätely ja itsetunto ovat yksilön sisäisiä suojaavia tekijöitä, joita tulee vah-

vistaa koska ne toimivat puskurina riskitekijöitä vastaan (emt., 117-119.) 

Tärkeä valinta ihmisen henkisen kasvun kannalta on usein se, keiden kanssa hän päi-

vänsä viettää ja siksi tulisikin pyrkiä tietoisesti etsiytymään hyvien ihmisten ympäröimäksi 

(Martela 2015, 233). 
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Banduran teorian mukaisesti yksilön pystyvyyden kokemukset vaikuttavat suoraan hä-

nen päätöksiinsä, toimiinsa ja kokemuksiinsa. Epäilykset omaan pystyvyyteen aiheutta-

vat haasteiden välttelyä ja luovuttamista vastoinkäymisissä. Pystyvyysuskomukset vai-

kuttavat myös kognitiivisiin ja emotionaalisiin tekijöihin, jotka puolestaan vaikuttavat suo-

rituksiin. Mitä korkeampi käsitys yksilöllä on pystyvyydestään, sitä paremmin hän sitou-

tuu haastaviin tavoitteisiin. Tutkimukset osoittavat, että usko omaan kykyyn säädellä 

omia tunnekokemuksiaan vaikuttaa suoraan mm. masennuksen määrään. (Aspinwall & 

Staudinger 2006, 76-77.)  

Tämän vaiheen tarkoitus on kiinnittää huomio vahvuuksiin, niihin tekijöihin, jotka edes-

auttavat nuorta saavuttamaan tavoitteensa. Keskitytään asioihin, jotka ovat hyvin. Kar-

toitetaan nuoren omia vahvuuksia ja onnistumisia ja mietitään miten hän pystyisi vahvis-

tamaan ja lisäämään niitä. Kiinnitetään huomiota nuoren elämäntapoihin ja arkirutiinei-

hin. Mietitään tapoja, miten niillä voidaan edesauttaa tavoitteeseen pääsyä. Kartoitetaan 

myös nuoren tukiverkkoa ja muita ulkoisia tekijöitä, jotka voivat tukea häntä pääsemään 

tavoitteisiinsa. TSEMPPI-vaiheella pyritään vahvistamaan nuoren minäpystyvyyttä. Kas-

vattamaan nuoren itsetuntemusta ja itsetuntoa, sekä tiedostamaan pienten arkipäiväis-

ten tekojen, tapojen ja muutosten merkitys kokonaiskuvan kannalta. Tietoisuuden lisään-

tyminen kasvattaa syy-seuraus-suhteiden parempaa tiedostamista, pienten muutosten 

merkitystä -joka taas lisää motivaatiota-, sekä vastuullisuuden lisääntymistä.  

Se mihin keskitymme, vahvistuu. 

7.3 Töyssyt 

Optimismia ja toivoa on tutkittu tuhansissa empiirissä kokeissa. Ne suojaavat masen-

nukselta vastoinkäymisten iskiessä, parantavat suoritusta haastavissa tehtävissä ja pi-

tävät yllä terveyttä. (Seligman 2008, 107.) ”Hyvä elämä perustuu onnellisuuden tavoitte-

luun, jossa ominaisvahvuuksia käytetään päivittäin elämän keskeisillä alueilla” (emt., 

310). Toiveikkaat kokevat hallitsevansa elämäänsä, turvautuvat myönteisellä tavalla 

muiden apuun ja luottavat itseensä. Toiveikkuuteen liittyy myös tavoitteisuus ja se torjuu 

masennusta. (Ojanen 2014, 338.)  

Tämän vaiheen päätavoitteena on kartoittaa realistisesti, millaisia töyssyjä ja hidasteita 

matkan varrella saattaa tulla vastaan. Ennakoimalla potentiaaliset sudenkuopat, osataan 
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varautua niihin ja voidaan miettiä keinoja niistä selviämiseen, ehkä jopa muutaman vält-

tämiseen kokonaan. TÖYSSYT- vaiheella pyritään vahvistamaan mieltä, kasvattamaan 

positiivisuutta ja löytämään keinoja rentoutumiseen ja stressin vähentämiseen. Kiinnite-

tään huomiota omaan sisäiseen puheeseen, sekä reaktiomalleihin ja pyritään muokkaa-

maan niitä positiivisemmiksi. Meidän tulisikin kiinnittää huomiota uskomuksiin ja vahvis-

taa niitä, jotka vahvistavat minäpystyvyyttä. Näin saamme paremmin tehostettua sinnik-

kyyttä töyssyjen ylittämiseen. 

Aivot oppivat toistuvan altistuksen kautta ja mallit muodostuvat asteittain. Me näemme, 

mitä olemme tottuneet ja valmistautuneet näkemään, mitä meidän tunteemme ovat her-

kistyneet näkemään. Arviointi on aina subjektiivista. Omaa ajatteluaan voi kuitenkin ke-

hittää. On päästävä ulos ”minä tiedän” ajattelusta, jos haluaa tutkia tulevaisuuden mah-

dollisuuksia. (Lappalainen 2015, 31-33.) Mielen epäjärjestys ilmenee kyvyttömyytenä 

käyttää tehokkaasti psyykkistä energiaa. Se johtuu tietämättömyydestä tai sellaisista ne-

gatiivisista tunteista kuin viha, pelko tai kateus. Järjestyksen palauttaminen edellyttää 

yleensä yksilön ulkopuolelta tulevaa positiivista psyykkistä energiaa, kuten kuuntele-

mista, tukea, rohkaisua ja opetusta. Kasvun mahdollisuudet löytyvät ihmisestä itsestään, 

eikä hänen ulkopuoleltaan, mutta häntä voidaan tukea niiden löytämisessä. (emt., 101-

103.) 

Uskomukset joko horjuttavat tai tukevat meitä. Ne saattavat olla henkilökohtaisia ajatuk-

sia omista rajoituksista, ne ovat ikään kuin uria joita pitkin kuljetaan. Mielikuvituksen 

avulla voidaan luoda uusia todellisuuksia ja se onkin välttämätön isojen tavoitteiden saa-

vuttamisessa. Kun ihmiset kokevat epäonnistuvansa jossain asioissa, he kehittävät tun-

teen, jolle on psykologiassa kehitetty termi ”opittu avuttomuus”. Uskomukset omista ky-

vyistä murenevat. (Lappalainen 2015, 150-151.) On autettava nuorta havaitsemaan pii-

lotajunnassa olevat kielteiset tunteensa ja sen, miten ne vaikuttavat, kun ne käännetään 

ulospäin (Lappalainen 2015, 234). Kielteisten tunteiden valtaan jääminen voi johtaa ko-

kemukseen umpikujaan joutumisesta, jonka seurauksena voi olla ulkopuolisuuden 

tunne, lamaantuminen tai itsetuhoiset ajatukset (Purjo 2010, 289). 

Vastoinkäymisiä kohdatessamme, reagoimme ajattelemalla niitä ja nämä ajatukset tii-

vistyvät käsityksiksi. Emme välttämättä edes tiedosta näitä käsityksiämme, mutta niillä 

on seurauksensa. Käsitykset vaikuttavat suoraan tunteisiin ja toimintaan ja näin ollen 

niistä voi riippua annammeko periksi ja masennumme, vai toimimmeko rakentavasti. 

(Seligman 1999, 256.) Olennaista on siis se, mitä ajatellaan epäonnistumisista ja miten 

suhtaudutaan elämän takaiskuihin, joita elämä meille kaikille toisinaan jakaa (emt., 28). 
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Perusteelliset tutkimukset osoittavat, että omia selitysmallejaan pystyy muuttamaan, noi-

dankehä voidaan murtaa. Ensin tulee havaita yhteys vastoinkäymisen, oman käsityksen 

ja seurausten välillä. Sen jälkeen tulee nähdä, miten tämä kolminaisuus toimii jokapäi-

väisessä elämässä. (emt., 254.) Muuttamalla tapaa reagoida vastoinkäymisiin ja otta-

malla tavaksi vastustaa omia kielteisiä käsityksiään, pystyy selviämään takaiskuista pal-

jon helpommin, jokapäiväinen elämä sujuu paremmin ja itsensä tuntee onnellisemmaksi 

(Seligman 1999, 282-283). Opitun optimismin teho ei perustu epärealistisen myöntei-

seen käsitykseen maailmasta vaan ’ei kielteisen’ ajattelun voimaan” (emt., 167). 

Tutkimusten mukaan 40% ihmisten päivittäisistä toiminnoista eivät ole päätöksiä vaan 

tapoja (Lappalainen 2015, 235). Jollet odota muunlaista elämää, sopeudut. Jotta 

voimme kokea virtausta, meidän on ensin tunnistettava toiminnan mahdollisuus. On 

osattava irrottaa tutusta ja turvallisesta ja oltava avoin uusille mahdollisuuksille, oltava 

avoin ja utelias, otettava riskejä ja kokeiltava uutta. (emt., 262-273.)  

On tärkeää, että aikuinen osoittaa luottamustaan nuoreen ja hänen mahdollisuuksiinsa 

muuttua. Se luo toivoa nuoressa itsessäänkin, että hän voi onnistua. Näin avataan ovia 

positiiviselle asennoitumiselle sen suhteen, että huolimatta kaikista aiemmista virheistä, 

hän voi onnistua. (Purjo 2010, 284.) Kasvattaja ei voi kertoa nuorelle hänen elämänsä 

tarkoitusta, mutta hän voi palauttaa nuoren mieleen, millaisia konkreettisia mahdollisuuk-

sia nuorella voi olla toteuttaa erilaisia tarkoituksia elämässään (emt., 262).  

Nuoren houkutteleminen tai pitäminen muutoksen tiellä, vaatii joskus herättelyä ja ravis-

teluakin. Nuorelta voi kysyä, haluaako hän roikkua kohtalon – tai esim. kaverien- ohjaa-

mien lankojen varassa kuin sätkyukko, vai ottaa ohjat omiin käsiinsä ja seistä omilla ja-

loillaan. On myös tehtävä selväksi, että nuori ei ole yhtä kuin mahdolliset aiemmat huonot 

tekonsa, hänet on autettava vapautumaan tällaisista uskomuksista. Jos nuori kokee ole-

vansa huono tai häiriintynyt, hän käyttäytyy sen mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa on 

tärkeää saada nuori omaksumaan suotuisampaa asennoitumista, jonka myötä hän ky-

kenee uhmaamaan omaa häiriökäyttäytymistään. (Purjo 2010, 283.) 

Töyssyissä voidaan ottaa avuksi myös systeemiajattelu, joka antaa mahdollisuuden kat-

soa ongelmaa vaihtoehtoisesta näkökulmasta. Sen avulla voi asettaa eteen tulevan on-

gelman isompaan kokonaisuuteen ja paikallistaa tehokkain paikka asiaan puuttumiselle. 

Yritetään hahmottaa ongelman perimmäinen syy, sen sijaan että reagoidaan kulloinkin 

eteen tulevaan sen osaongelmaan. Systeemiajattelun avulla voidaan opetella reagoi-

maan niihin, ennen kuin ne johtavat katastrofiin. Systeemiajattelun avulla nuori pystyy 



56 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Irina Mäki 

paremmin ymmärtämään päätöksensä seurannaisvaikutukset ja hallitsemaan tilannetta. 

(Lappalainen 2015, 176-177.) 

Ratkaisun ollessa tavoittamattomissa, ainoa keino päästä eteenpäin on arvioida tilanne 

uudelleen (Lappalainen 2015, 207). Suuri muutos alkaa pienistä muutoksista ihmisen 

päässä, on opeteltava ajattelemaan toisin kuin ennen. Muutosvastarinnan taltuttamiseen 

menee helposti enemmän energiaa, kuin muutoksen tekemiseen ja ratkaisevaa onkin 

yksilön halu toteuttaa muutokset. Pitää keskittyä herättämään halu muutokseen, koska 

halu on aina vahvempi kuin tarve. (emt., 256.)  

Voidaan pyrkiä aktivoimaan sellaisia asianmukaisia horisontteja, jossa asiat näyttäytyvät 

uudessa, suotuisammassa valossa ja näin vääristyneet tai yksipuoliset kokemistavat al-

kavat vähitellen oikaistua. Voidaan myös saattaa nuori kokemaan jotain uutta, joka on 

aiemmin puuttunut hänen kokemusmaailmastaan. Näin voidaan ohjata nuorta avarta-

maan ja rikastamaan hänen maailmankuvaansa. (Purjo 2010, 117.) 

Emme voi ratkaista ongelmiamme samalla ajattelulla ja tietoisuuden tasolla, millä ne ovat 

syntyneet (Albert Einstein). 

7.4 Toimintasuunnitelma 

Tavoite pilkotaan osatavoitteiksi, pienemmiksi konkreettisiksi askelmiksi, joiden avulla 

edetään kohti päämäärää, laaditaan TOIMINTASUUNNITELMA. Aloittamalla pienem-

mästä, helpommasta askeleesta, pääsee alkuun. Ahdistus usein helpottaa jo siksi kun 

on tarttunut hommaan ja saanut jo jotain aikaiseksi. Pienet onnistumiset kasvattavat mo-

tivaatiota ja tarmoa jatkaa eteenpäin. Aloitetaan purkamaan sitä vyyhtiä, tai pikemminkin 

ehkä pyörittämään lumipalloa, joka kasvaa kasvamistaan. Ennen kuin huomaamme-

kaan, meillä on pystyssä se lumilinna! Pallo kerrallaan. 

Johtuen eri syistä, nuorelta puuttuu usein voimaa tahtonsa toteuttamiseen käytännössä 

ja siksi häntä on tuettava erityisesti ensimmäisen ratkaisevan askeleen ottamisessa 

(Purjo 2010,293). Kadonneen motivaation kalasteluun ja vetkuttelun vähentämiseen 

hyödyllisintä on ison tavoitteen pilkkominen pienemmiksi osatavoitteiksi. Alkuun pääse-

minen helpottuu, kun voidaan aloittaa jostain pienemmästä ja yksinkertaisemmasta ja 

saadaan jotain aikaiseksi ja näin homma käyntiin. Pienenkin asian saavuttaminen tuo 

helpotuksen tunnetta, onnistumisen kokemusta, innostusta ja hyvää mieltä. Samalla se 

rohkaisee ottamaan seuraavan askeleen. (Uusitalo-Malmivaara 2014, 527.) 
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Onnistumisen kokemukset ovat oleellisia muutosprosessissa ja siksi onkin hyvä keskit-

tyä yhteen asiaan kerrallaan, tarvitaan välitavoitteita, että prosessi etenee tasaisesti.  

Motivaatio muutosprosessissa syntyy vain, jos ihminen kokee muutoksen positiiviset vai-

kutukset. (Lappalainen 2015, 244.) Tärkeintä tavoitteellisessa toiminnassa on olla roh-

kea ja lähteä liikkeelle, kirkastaa visio siitä, mihin ollaan suuntaamassa ja ponnistella 

kohti tavoitetta (emt., 265). 

Ensimmäinen askel on tärkein, sen pituus on mitoitettava oikein, että pääsemme liik-

keelle ja saamme muutoksen alulle. Liike on tärkeämpi kuin päämäärä. (Tahkokallio 

1998, 112.) ”Yhden ongelman kohdalla tapahtunut edistys voi auttaa löytämään ratkai-

suja myös jäljellä oleviin ongelmiin” (Ahola &Furman 2016, 67). Edistyminen tarjoaa pon-

nahduslaudan uusille onnistumisille ja suuntaa huomion pois ongelmista konkreettisiin 

tulevaisuutta koskeviin suunnitelmiin (emt., 135). ”Sitä mukaa, kun käsityksemme laaje-

nevat ja henkiset toimintamallimme muuttuvat, myös mukavuusalueemme muuntautuvat 

sopiakseen niiden kanssa yhteen” (Schaub 2015, 27). 

Epäröinti tappaa enemmän unelmia, kuin epäonnistuminen (Suzy Kassem). 

7.5 Voimaannu, älä leimaannu- toimintamalli yksinkertaistettuna 

Voimaannu, älä leimaannu-toimintamalli perustuu positiivisen psykologian ja ratkaisu- ja 

voimavarakeskeisen työskentelyn perusteisiin. Toimintamallia (kuvio 2.) voi käyttää pel-

kistetysti, käymällä läpi sen neljä vaihetta tai työstämällä jokaista vaihetta (tavoite, tsem-

pit, töyssyt, toimintasuunnitelma) perusteellisemmin, käyttämällä niissä apuna myös 

muita menetelmiä. Jokaiseen vaiheeseen on poimittu erilaisia esimerkkejä olemassa 

olevista menetelmistä, joista voi valita tarpeen ja tilanteen mukaan ja eri painotuksilla 

sopivimmat, kunkin vaiheen työstämisen tehostamiseksi. 
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Kuvio 2. Voimaannu, älä leimaannu-toimintamalli höystettynä muilla menetelmillä 

On vahvistettava nuoren käsitystä siitä, että hänellä on jokainen hetki mahdollisuus vai-

kuttaa omaan elämäänsä ja siihen, muotoutuuko se hyväksi vai huonoksi ja auttaa 

nuorta ylläpitämään mielikuvaa vähitellen rakentuvasta hyvästä elämästä (Purjo 2010, 

311). Voimavarojen olemassaolo ei riitä, ellei ihminen itse usko niihin tai kykene valjas-

tamaan niitä käyttöönsä. Työntekijä voi vahvistaa asiakkaan voimavaroja, lisäämällä tie-

toisuutta voimia antavista ja kuormittavista tekijöistä, sekä lujittamalla asiakkaan henki-

lökohtaista hallinnan tunnetta ja itsetuntoa. (Lehtonen 2008,46.)  

Me luomme oman kartan, maailmankuvan maailmasta. Se millaisen maailmankuvan 

olemme luoneet, määrittelee sen mitä löydämme, mitä merkityksiä asioille annamme ja 

kuinka toimimme. Todellisuus ei rajoita meitä, vaan tämä oma maailmankuvamme, ”kan-

nattaa siis ajatella, kuinka kannattaa ajatella”. (Santapukki 2008, 37-38.) Kun menetel-

män käytön aloitusta kuvattiin tavoite-kohdassa vertauskuvallisesti taskunlampun käy-

töllä, niin lopputuloksena on pyrkimys niin valoisaan tulevaisuuteen, että taskulamppu 

jää tarpeettomaksi. 
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7.6 Vuorovaikutuksen merkitys toimintamallin käytössä 

Toimintamalliin ja lähinnä sen käyttöön, liittyy vahvasti myös nuoren kanssa sitä työstä-

vän aikuisen motivointi ja ikään kuin innostaminen. Mallin käytössä oleellista on se, että 

nuoren kanssa työskentelevä aikuinen on motivoitunut sen käyttöön ja lähtee tukemaan 

nuorta aidosti voimavarakeskeisellä ja voimaannuttavalla asenteella ja työotteella. Aikui-

sen on uskottava itse siihen, mitä ollaan työstämässä, jotta hän voi osaltaan tartuttaa 

innostuksen nuoreen.  

Motivoituneet ihmiset palvelevat asiakkaita paremmin, työntekijän innostuksella onkin 

suuri merkitys myös asiakaskokemukselle. Kun koetaan, että työntekijä on aidosti kiin-

nostunut, koetaan kohtaaminen myönteisemmäksi ja näin ollen sen merkitys asiakkaan 

hyvinvointiin on suurempi. (Martela & Jarenko 2016, 45.) Asiakastyössä voidaan omak-

sua ’coachauksen’ perusteita, tunnistetaan nuoren heikkoudet ja vahvuudet, ohjataan ja 

annetaan kehittävää palautetta, autetaan asettamaan tavoitteita ja pääsemään niihin. 

Olennaista on lähteä liikkeelle nuoresta; mitä haluat saavuttaa ja miten minä voin tukea 

sinua sen tavoitteen saavuttamisessa. (emt., 2016, 115.) 

On tärkeää, että auttaja pysähtyy olemaan läsnä nykyhetkessä, että hän pysähtyy tilan-

teeseen. Vuorovaikutusta on se, että ihminen kohtaa ihmisen. Ei se, että ammattilaisen 

kaapu kohtaa ihmisen. (Hellsten 2001, 49, 81.) Erittäin oleellista menetelmän käytössä 

on nuoren ja aikuisen välinen vuorovaikutus. Nuorten ryhmistäkin nousi hyvin voimak-

kaana esiin luontevan, kiireettömän vuorovaikutuksen merkitys. Tärkeänä pidettiin sitä, 

että aikuinen olisi avoin, aito, rehellinen, luotettava, eläytyvä, kiinnostunut ja välittäisi ai-

dosti nuoren asioista. Olisi läsnä. Nuoret kokivat mm. että ”jos aikuinen ei anna itsestään, 

ei nuorikaan anna”.  

Oman keskeneräisyyden ja epätäydellisyyden tunnustaminen tekee kasvattajasta ihmi-

sen, joka voi suhtautua nuoreen tasavertaisena ihmisenä olemisen kanssaihmettelijänä 

ja elämäntaidollisen viisauden etsijänä. Tärkeää on välittää tietoa nuorelle niin, että hän 

kokee sen tapahtuvan hänestä itsestään välittämisen vuoksi. Ikään kuin tarjoamalla 

kylmä tieto sydän lämpimänä. (Purjo 2010, 323.) 

Laadukkaan vuorovaikutuksen merkitystä on tutkittu esim. suhteessa psykoterapian tu-

loksellisuuteen ja tutkimusten mukaan vuorovaikutuksen laadulla oli suurempi merkitys, 

kuin työntekijän koulutuksen pituudella tai käytettyjen menetelmien luonteella (Riikonen 

& Smith 1998, 16). Kuulluksi tulemisen tunne on äärimmäisen tärkeä (emt., 133). Yksi 
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tie luottamuksen ja mielenkiinnon herättämiseen on empatia. Toisen asemaan eläytymi-

sen merkitys on suuri kommunikaation onnistumisessa. Kuunteleminen ja kuuleminen 

ovat kaksi eri asiaa. (Lappalainen 2015, 115.) Kuuntelemiseen saadaan tehokkuutta, 

kun ei etukäteen linnoittauduta kriittisyyteen, vaan vahvistetaan avointa ilmaisua ja hy-

väksyvää ilmapiiriä. Pyritään luomaan tilanne, jossa puhujaa arvostetaan ideoiden esit-

täjänä ja tuetaan häntä niiden edelleen kehittämisessä. Kohtaamisessa tulisi käyttää 50-

80% ajasta toisen kuuntelemiseen. (emt., 121-122.) 

De Shazer (1985) on todennut, että ratkaisukeskeisen ajattelutavan mukaan asiakkaiden 

vastarinta on oikeastaan väärinymmärrettyä yhteistyötä. Asiakkaalle vieras tavoitteen-

asettelu, joka ei puhuttele häntä, johtaa siihen, että kanssakäyminen muuttuu kamppai-

luksi. (Onnismaa ym. 2000, 53.) Pelkällä kyttäyksellä ja kontrolloinnilla tukahdutetaan 

ihmisen sisäinen motivaatio. Sillä luodaan kokemus siitä, ettei anneta vastuuta eikä luo-

teta ja se ajaa helposti tekemään vain sen mikä on pakko. Tämä aiheuttaa helposti noi-

dankehän, jossa kontrolli lisääntyy ja sisäinen motivaatio taas vastaavasti hupenee en-

tisestään. Tulisi suhtautua nuoreen aktiivisena, kehittymishaluisena olentona ja kannus-

taa hänestä esiin se -joskus piilossa oleva- sisäinen halu tehdä asioita ja tehdä ne mah-

dollisimman hyvin. (Martela & Jarenko 2016, 198.)  

Kun nuori tunnistaa vahvuusalueensa, on hänen helpompi suunnata toimintaansa ja 

asettaa itselleen saavutettavissa olevia tavoitteita (Uusitalo-Malmivaara 2014, 277). Yksi 

keskeinen motivaation ja energian lähde on positiivinen palaute. Empaattinen seura an-

taa uutta energiaa ja pienillä positiivisilla sanoilla on suuret vaikutukset. (Lappalainen 

2015, 260.) Vahvuuksien arvioinnissa ja esille nostamisessa on keskeistä palautteen-

anto. Tietty osaamisalue, taito tai minän puoli tulee vahvuudeksi vasta kun joku muu 

huomaa sen ja sanoo sen ääneen. (Uusitalo- Malmivaara toim. 2014, 277.) On tärkeää, 

että aikuinen auttaa nuorta tässä, motivoi nuorta ja kiinnittää huomiota hänen vahvuuk-

siinsa ja – vaikka kovin pieniinkin- onnistumisiinsa.  

Lähikehityksen vyöhyke on psykologi Lev Vygotskin kehittämä käsite, sillä tarkoitetaan 

aluetta, joka jää yksilön tämänhetkisen taito- ja tietotason ja hänelle mahdollisen poten-

tiaalisen kehitystason väliin. On ikään kuin kaksi tasoa, se jolle yksilö yltää yksin ja se, 

jolle hän nousee, kun häntä sopivasti tuetaan. Näiden välistä aluetta kutsutaan lähikehi-

tyksen vyöhykkeeksi ja mitä paremmat tukirakenteet, sitä suurempi vyöhyke. Kun ihmi-

nen saa tukea ja kokee toimivansa psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä, hän pystyy 

ylittämään oman aktuaalisen osaamistasonsa. (Martela & Jarenko 2016, 109.)  
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Nuoren on vaikea arvostaa itseään, mikäli muiden häneen kohdistamat asenteet antavat 

ymmärtää, että hän on kyvytön ja hyödytön. Nuoren on vaikea kunnioittaa itseään ja 

luottaa omaan arvostelukykyynsä, jollei hän ole kokenut itseään kohdeltavan kunnioitta-

vasti, eikä häneltä ole edellytetty arvostelukykyisyyttä tai autonomista järjenkäyttöä. Ai-

kuisen asenteilla on merkittävä vaikutus ja yksi keskeisistä kasvatustehtävistä onkin vai-

kuttaa niillä positiivisesti nuoren henkiseen kehittymiseen. (Purjo 2010, 39-40.) 

Onnistuneesti kehittyvän prosessin kuluessa painopiste aikuisen ja nuoren välisestä dia-

lektiikasta siirtyy yhä enemmän nuoren oman maailmankuvan ja elämäntaitojen reflek-

toivaan tutkimiseen ja samalla lisääntyy nuoren edellytykset vastuullisena olemiseen ja 

itseohjautuvuuteen. (Purjo 2010, 135.)  

Ratkaisukeskeisellä vuorovaikutuksella ja toiminnalla saadaan myönteisiä yksilön sisäi-

siä kokemuksia, jotka heijastuvat yksilön vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa. 

Myönteiset tunteet muuttavat ihmistä joustavammaksi ajatuksissaan ja toiminnoissaan, 

ongelmaratkaisukyvyt paranevat ja yksilö on avoimempi oppimiselle, neuvoille ja palaut-

teelle. (Uusitalo-Malmivaara 2014, 210-211.) 

Aikuisen rooli on luottamustehtävä ja hän on osa nuoren turvaverkkoa. Ei tarvitse olla 

henkilö joka on aina tavoitettavissa ja jolle uskoudutaan kaikesta, vaan riittää että toimii 

reilusti, kuuntelee, pitää sanansa ja on luottamuksen arvoinen. Luottamustehtävässään 

hänellä on mahdollista tehdä kauaskantoisia ja jopa käänteentekeviä hyviä tekoja. (Puu-

kari ym. 2017, 151-152.)  

Aina ei ehkä olekaan tärkeintä se ohjaustilanteessa annettu tieto, tehty oivallus tai saa-

vutettu tulos, vaan kokemus siitä, että on tullut nähdyksi, kohdatuksi ja kuulluksi, arvok-

kaana yksilönä. Parhaimmillaan tämä kokemus voi olla niin arvokas, että se voimaan-

nuttaa ja kantaa ohjattavaa vuosien päähän, antaen uskoa enemmän kuin yhden ratkai-

sun löytyminen. (emt., 161.) 

 ”Paljon voitettaisiin sillä, jos auttamisen ja kuntoutuksen ammattilaiset johdonmukaisesti 

suunnittelisivat ja tuottaisivat sellaisia palveluja, joihin he itsekin mielellään hakeutuisi-

vat” (Onnismaa ym. 2000,48).  
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8 TUTKIMUSEETTISET KYSYMYKSET JA 

LUOTETTAVUUS 

Tieteellinen tutkimus on eettisesti hyväksyttävää, luotettavaa ja sen tulokset uskottavia, 

kun tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla (Tutkimus-

eettinen neuvottelukunta 2018). Luotettavuutta tulee tarkastella kaikissa tutkimusosion 

vaiheissa ja sen pohdintaan kuuluu myös arvio käytetystä kirjallisuudesta ja sen rele-

vanttiudesta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 182.) 

Kehittämistoiminnassa luotettavuus tarkoittaa ennen kaikkea käyttökelpoisuutta, kehittä-

mistoiminnan yhteydessä syntyvän tiedon on oltava todenmukaista, sekä hyödyllistä. 

Tutkimuksen on oltava johdonmukainen ja tutkijan on ymmärrettävä tutkimuskohteen 

kulttuurinen ja kontekstuaalinen luonne. Tutkimusaineiston kerääminen ja analysointi on 

kuvattava huolellisesti ja läpinäkyvästi ja esille tuodaan myös epävarmuustekijät ja joh-

topäätöksiä heikentävät osatekijät. Kehittämistoiminta on usein sosiaalinen prosessi, 

jossa toimijoiden sitoutuminen vaikuttaa aineistojen, metodien ja tulosten luotettavuu-

teen. (Toikko & Rantanen 2009, 123-124.) 

Kehittämisprojektissani suuressa osassa ovat kaksi nuorten ryhmää, joka tekee siitä 

haavoittuvaisen. Se, osallistuvatko nuoret sovittuihin tapaamisiin, sekä heidän aktiivisuu-

tensa niissä, vaikutti huomattavasti tapaamisista saatavan aineiston määrään ja laatuun. 

Nuorten sitoutuminen ja aktiivinen osallistuminen projektiin oli ensiarvoisen tärkeää ja 

vaikutti suoraan tulosten luotettavuuteen. 

Kaikki kehittämisprojektiin osallistuvat nuoret olivat täysi-ikäisiä ja heidän osallistumi-

sensa täysin vapaaehtoista. Nuorilta ei kerätty mitään henkilötietoja, eikä heidän nimiään 

tai muita henkilötietojaan julkaista luvatta missään yhteydessä. Jokainen jakoi ryhmässä 

juuri sen verran kuin koki luontevaksi. Omia henkilökohtaisia kokemuksia ei tarvinnut 

kertoa, vaan asioista sai keskustella myös yleisellä tasolla. Veturi-nuoret osallistuvat ke-

hittämisprojektiin palkallisina asiantuntijoina Veturointi -hankkeen kautta ja he osallistu-

vat muihinkin Lupa auttaa! -hankkeen toimintoihin. Kalapuikot eivät saaneet osallistumi-

sestaan rahallisista korvausta ja ryhmä muodostettiin alun perin tätä kehittämisprojektia 

varten. 
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Molempien nuortenryhmien kanssa käytiin läpi kehittämisprojektin tarkoitus ja tavoitteet, 

sekä ryhmän toiminta-ajatus. Nuoret allekirjoittivat tietoiset suostumukset kehittämispro-

jektiin osallistumisesta (Liite 3). Nuorten kanssa sovittiin aluksi ryhmän säännöt, kuten 

että ryhmässä kuultuja asioita ei toisteta muualla.  



64 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Irina Mäki 

9 VAIKEA POLKU VOI JOHTAA KAUNIISEEN 

MÄÄRÄNPÄÄHÄN 

Tässä kehittämisprojektin loppuraportissa olen tuonut esiin voimaantumisen ja minä-

pystyvyyden kokonaisvaltaisen merkityksen ihmisen toimijuudelle ja niiden vahvistami-

sen merkityksen nuoren itsenäistymisprosessissa. Emme voi korjata itsenäistyvän nuo-

ren menneisyyttä, mutta voimme tukea hänen elämänhallintaansa, voimaantumista ja 

minäpystyvyyttä vahvistamalla. Minäpystyvyys rakentuu mm. onnistumisen kokemusten, 

positiivisen mallioppimisen ja sosiaalisen tuen kautta ja fokus tulisikin laittaa näiden mak-

simoimiseen nuoren elämässä.  

Voimaantumisen mahdollistamisteoria perustuu yksilön mahdollisuustietoisuudelle. Se 

on mielen tila, joka sisältää tietoa siitä mitä kaikkea mahdollista ihmiset voivat kuvitella 

tekevänsä ja saavuttavansa elämässään ja mistä kaikesta unelmoida. Tiettyjen edelly-

tysten vallitessa ihminen kasvaa ja kehittyy ja näitä olemassa olevia edellytyksiä kutsu-

taan mahdollisuuksiksi. (Räsänen 2014, 106.) Me voimme tukea nuorta huomaamaan, 

vahvistamaan ja huomaamaan näitä edellytyksiä ja siirtymään supistetusta elämänstra-

tegiasta ja epäonnistumisen kehältä, askel askeleelta kohti valoisampaa tulevaisuutta, 

onnistumisia ja lisääntyvää voimaantumista. 

Voimaannu, älä leimaannu -toimintamalli on kehitetty tähän tarkoitukseen. Se perustuu 

ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työskentelyn perusteille ja tarjoaa helppokäyttöisen työ-

kalun nuorten kanssa työskenteleville aikuisille. Toimintamallin perusteiden sisäistämi-

sen jälkeen, sen käyttö on vaivatonta ottaa luontevaksi osaksi jokapäiväistä työskente-

lyä, tehostaen työskentelyn tavoitteellisuutta ja tuloksellisuutta. 

Nuorten ryhmistä saadusta aineistosta nousi esiin kolme johtopäätöstä. Ensimmäisenä 

ja tärkeimpänä nuoren ja aikuisen/työntekijän välisen vuorovaikutuksen suuri merkitys. 

Kaikki rakentuu vuorovaikutukselle ja sen laatu määrittelee sen, miten hedelmällistä 

työskentely nuoren kanssa on. Mitä laadukkaampaa ja aidompaa vuorovaikutus on, sitä 

vastaanottavaisempi nuori on. Jos vuorovaikutusta ei juurikaan ole tai se tökkii, on vai-

kutusmahdollisuudet kovin pienet. Valitettavaa on, että sosiaalialalla resurssit ovat hyvin 

rajalliset, mutta siihen, miten sen vähänkin ajan käyttää kannattaa kiinnittää erityistä huo-

miota. Pienellä hetkellä hyvää vuorovaikutusta voidaan saada ihmeitä aikaan! 
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Toinen johtopäätös on, että vastikkeettomalla tuella voi olla myös passivoiva vaikutus. 

Nuoria tulisi vastuuttaa, aktivoida ja motivoida enemmän. Nuoria tulisi alkaa vastuutta-

maan ja valmistelemaan itsenäistymiseen aikaisemmin, jo ennen täysi-ikäisyyttä, pikku-

hiljaa ikätason ja kykyjen mukaan. Käytännöllisten, ulkoiseen elämänhallintaan ja arkeen 

liittyvien asioiden opettamisen lisäksi, tulisi panostaa nuoren minäpystyvyyden ja voi-

maantumisen vahvistamiseen. Mitä aikaisemmin ja enemmän nuori kokee valinnoillaan 

ja teoillaan vaikuttavan omaan elämäänsä, sitä paremmin hän kiinnittää niihin huomiota. 

Selviytymällä haasteista ja saamalla onnistumisen kokemuksia, nuori saa vahvemman 

kokemuksen siitä, että elämä on hänen omissa käsissään.  

Kolmas johtopäätös on se, että yksinäisyys koettiin raha-asioiden rinnalla suurimmaksi 

haasteeksi itsenäistymisessä. Kuten edellisessä kohdassa, niin tässäkin korostan nuor-

ten vastuuttamista, aktivoimista ja motivoimista. Vastikkeettoman hyödyn saaminen ei 

lisää näistä edellä mainituista mitään, vaan päinvastoin. Se kärjistetysti ilmaistuna pi-

kemminkin edesauttaa nuoren mahdollisuuksia poteroitua omaan kämppäänsä, joka hel-

posti ajaa nuoren supistettuun elämänstrategiaan.  

Voimaannu, älä leimaannu -toimintamallin käyttö auttaa rakentamaan nuoren ja työnte-

kijän välistä aitoa ja laadukasta vuorovaikutusta, tarjoten luontevan välineen työstää asi-

oita nuorten kanssa. Voimaannu, älä leimaannu -toimintamallin käyttö aktivoi ja motivoi 

nuorta ja parhaimmillaan toiveikkuuden heräämisen ja pienten onnistumisten ja tavoit-

teiden saavuttamisten kautta, nuoren itsevarmuuskin kasvaa ja sen myötä osaltaan yk-

sinäisyyttä aiheuttavat esteet vähenevät. 

Ristiriitaista tutkimustuloksissani on se, että kehittämisprojektiin osallistuneet nuoret ko-

kivat, ettei heidän kanssaan ole käytetty voimaannuttavia tai minäpystyvyyttä vahvistavia 

menetelmiä, mutta jälkihuollon seminaarissa keräämieni palautteiden mukaan niitä käyt-

tää ainakin 75% työntekijöistä. Kehittämisprojektissa saatujen tulosten valossa koen Voi-

maannu, älä leimaannu -toimintamallille todellakin olevan tilausta ja pyrkimykseni on jal-

kauttaa se mahdollisimman laajaan käyttöön. Kiinnostusta sen pilotoimiseen on jo osoi-

tettu ja itse olen yhden Kalapuikko-nuoren kanssa sopinut, että alamme yhdessä työstä-

mään sitä menetelmän valmistuttua.  

Voimaannu, älä leimaannu -toimintamallin jatkokehittelyä ajatellen on hyvä huomioida 

sen monikäyttöisyys. Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn ja riittävän varhaiseen tu-

keen tulisi kiinnittää huomattavasti nykyistä enemmän huomiota ja voimavaroja, mutta 
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tähän tarvitaan kipeästi välineitä. Voimaannu, älä leimaannu -toimintamallia voisi hyö-

dyntää työkaluna myös esim. koulumaailmassa opintojen keskeyttämisten ennaltaeh-

käisyyn, sekä toisen asteen opintoihin kannustettaessa. 

Tämä opinnäytetyö tulee osaksi Varsinais-Suomen lapsiperhepalveluiden muutosohjel-

man loppuraporttia ja maakunnallista lastensuojelun käsikirjaa. Opinnäytetyö on ko. lop-

puraportissa osa jälkihuollon suunnitelmaa ja ehdotus suhdeperustaisen ohjaamistyöka-

lun malliksi. Työstän jatkossa Voimaannu, älä leimaannu-menetelmästä ohjaus- ja kou-

lutusmateriaalin. Tavoitteenani on löytää yhteistyökumppani, näiden jalkauttamiseen 

mahdollisimman laajasti. Yhteiskunnassamme on paljon syrjäytymiseen liittyviä ongel-

mia ja neuvottomuutta niiden suhteen. Tässä edessäsi on nyt yksi ehdotus ratkaisuksi. 

 

Oman polun löytyminen oli perille pääsy, joka synnytti voimaantumisen tunteen (Sirkka 

Santapukki). 
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Asiantuntijoiden haastattelut 

Olen haastatellut seuraavia henkilöitä: 

• Perhekuntoutuskeskus Lausteen kehitysjohtaja Jussi Ketonen 11.1.2018 

• Veturointi -hankkeen projektikoordinaattori Hanna Oikarinen 19.1.2018 

• Sijaishuoltoyhtymä Tammen perheohjaaja Päivi Heinonen 24.1.2018 

• Raision lastensuojeluyksikön johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 26.1.2018 

• psyko- ja kirjallisuusterapeutti/sijaisperheiden työnohjaaja/kouluttaja Jussi Sutinen 

26.1.2018 

• Varsinais- Suomen sijoituslasten Vanhemmat SILAVA ry:n puheenjohtaja Arto Takala 

26.1.2018 (puhelimitse) 

• Turun kaupungin jälkihuollon sosiaaliohjaaja Hertta Askinen 29.1.2018 

• Nuorten Ystävät ry:n vastaava ohjaaja Hanna Fröberg 30.1.2018 

• NMKY:n sosiaalitoimenjohtaja Tommi Kantonen 7.2.2018 

• NMKY:n Turun ja Raision talojohtajat Hanna Vahtola ja Merja Suomi 7.2.2018 

• Moniongelmaisten nuorten kanssa työskentelevä yksilöpsykoterapeutti Satu Kivimäki 

12.3.2018 

• Turun kaupungin osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala 15.2.2018 

• Vamos Turun yksikön ohjaaja Auli Hirvensalo 9.3.2018 

• Nuorten kohtaamispaikka Toivon ohjaajat Linda Vihervuo ja Raisa Ruohonen 

15.3.2018 
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Tehtävä 1. 

- Kirjoita 5 asiaa, joita nuori tarvitsee itsenäistymisessä. Alleviivaa 3 tärkeintä ja ympyröi 

se, jonka koet itse haasteellisemmaksi. 

- Kirjoita 5 asiaa, joita aikuisen (ohjaajan, sos.tt, vanhempi, tms.) tulisi tehdä tukeakseen 

nuorta itsenäistymisessä. Alleviivaa 3 tärkeintä ja ympyröi se, jonka koet itse haasteelli-

semmaksi. 

+ ja samat voimaantumisen kanssa. 

 

Tehtävä 2.  

5 mielestäsi haasteellisinta 

asiaa itsenäistymisessä 

Mitä nuori voi tehdä edis-

tääkseen asiaa/kehittyäk-

seen asiassa (väh. 2 asiaa) 

Mitä aikuinen voi tehdä tu-

keakseen nuorta asian 

edistämisessä/ asiassa ke-

hittymisessä (väh. 2 asiaa) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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Nuortenryhmään osallistumisen saatekirje 

Opinnäytetyön nimi: Voimaannu, älä leimaannu.    

Hyvä osallistuja 

Kohteliaimmin pyydän Sinua osallistumaan nuorten ryhmään, jonka tavoitteena on tuottaa nuori- 

ja kokemusasiantuntijalähtöinen opas, toimintamalli ohjeineen, eli ns. työkalupakki sijaishuollon 

piiristä itsenäistyvän nuoren itsenäistymisprosessin tueksi. Tarkoituksena on kartoittaa kokemus-

tietoa ja mielipiteitä lastensuojelun nykyisiltä ja entisiltä asiakkailta ja käyttää sitä pohjana kehit-

tämistyölle. Tämä aineiston keruu liittyy itsenäisenä osana Lupa auttaa! -hankkeeseen. Suostu-

muksesi haastateltavaksi/ryhmään osallistumiseen vahvistat allekirjoittamalla alla olevan Tietoi-

nen suostumus haastateltavaksi -osan. 

Sinun osallistumisesi on erittäin tärkeää, koska kehittämisprojektissani oleellista on nuorten osal-

listaminen ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen. Sinun ajatuksillasi ja mielipiteilläsi on 

merkitystä. Ryhmäkeskusteluiden tulokset tullaan raportoimaan niin, ettei yksittäinen osallis-

tuja/haastateltava ole tunnistettavissa tuloksista. Sinulla on täysi oikeus keskeyttää osallistumi-

sesi/haastattelu jos niin haluat.  

Tämä aineiston keruu liittyy osana Turun ammattikorkeakoulussa suorittamaani ylempään am-

mattikorkeakoulututkintoon kuuluvaan opinnäytteeseen. Opinnäytetyöni ohjaaja on Anssi Lähde, 

lehtori, Turun AMK 

Osallistumisestasi kiittäen, 

Irina Mäki 

Sosionomi/ yamk-opiskelija 

irina.maki@edu.turkuamk.fi 

____________________________________________________________________________ 

Tietoinen suostumus haastateltavaksi 

Olen saanut riittävästi tietoa Irina Mäen opinnäytetyöstä, ja siitä tietoisena suostun osallistumaan 

nuortenryhmään/ haastateltavaksi.   

Päiväys ____________________________ 

Allekirjoitus ___________________________________ 

Nimen selvennys _______________________________ 

Yhteystiedot (tarvittaessa)_____________________________________________________ 


