
Saimaan ammattikorkeakoulu 
Sosiaali- ja terveysala YAMK Lappeenranta 
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanna Pahkala ja Heidi Väisänen  
 

Selvästi isä –  
Ryhmätoimintamalli päihdeongelmaisen isän  
vanhemmuuden tukemiseksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinnäytetyö 2018   



2 

Tiivistelmä 

Sanna Pahkala ja Heidi Väisänen  
Selvästi isä - Ryhmätoimintamalli päihdeongelmaisen isän vanhemmuuden tu-
kemiseksi, 61 sivua, 3 liitettä  
Saimaan ammattikorkeakoulu  
Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta  
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen  
Ylempi korkeakoulututkinto  
Opinnäytetyö 2018  
Ohjaajat: Yliopettaja Anja Liimatainen ja koulutuspäällikkö Helena Wright, Sai-
maan ammattikorkeakoulu, sekä palveluesimies Anu Koponen ja kehittämisasi-
antuntija Kati Nirkko, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja pilotoida Eksoten alueella 
isyyttä tukeva ryhmätoimintamalli päihdeongelmaisille miehille. Opinnäytetyön 
tavoitteena oli tukea päihdeongelmaisten miesten isyyttä, ehkäistä päihdeongel-
mien ylisukupolvisuutta sekä vaikuttaa myönteisesti heidän lähipiiriinsä ryhmätoi-
minnan avulla. Opinnäytetyö toteutettiin osana lapsi- ja perhepalvelujen muutos-
hanketta, joka on hallituksen kärkihanke 2016-2018.   

Opinnäytetyö oli tutkimuksellinen kehittämistehtävä, jonka kehittämismenetel-
minä käytettiin dialogista keskustelua eri toimijoiden kanssa, kehittämispäiväkir-
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Abstract 
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Care District; Kati Nirkko, Development Specialist, South Karelia Social and 
Health Care District.  
 

The aim of this thesis work was to develop an action-based group model to sup-
port fatherhood among men afflicted by substance abuse. The overall goal of the 
model was to support fatherhood, prevent cross-generational substance abuse, 
and exert a positive influence on the father's immediate family. The work was 
done as part of a programme aiming to reform child and family services, which is 
one of the Finnish Government's strategic Key Projects for 2016 - 2018. 

The methodology for this action-based research comprised mediated dialogue, 

research diaries, group work pilots, naturalistic observation and SWOT-analysis. 

Additionally, concepts of service design were used to construct the final model. 

The researchers familiarized themselves with a substantial body of current rele-

vant literature and studies in order to gain as much knowledge as possible on the 

subject. The researchers' role as healthcare professionals along with their exten-

sive experience in the field allowed for a holistic approach to the subject. 

The effects of the group model developed in this work can be seen from the indi-
vidual to the societal level. At an individual level, fathers get the chance to be 
seen and heard. They also receive support for their parenthood, thus benefiting 
the whole immediate family. From the health care worker's point of view, the 
model provides a multiprofessional framework for extensive support and 
knowledge for real-life working situations. The model includes a peer support per-
son who acts as an intermediary between the group participants and the health 
care worker. This approach allows for pair work combining professional 
knowledge and personal experience. On an organizational level, the model brings 
significant cost savings, as professionals working in different units are brought 
together at the same table, avoiding possible duplication and overlapping of work. 
Moreover, early intervention makes it possible for the patient to become commit-
ted to treatment at an early stage, thus making the whole process more effective. 
On a societal level, correctly timed interventions help avert cross-generational 
substance abuse as the problem is addressed in the early stages of fatherhood. 

Keywords: fatherhood, drugs, supporting parenthood, action-based group model 
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1 Johdanto 

Päihderiippuvuus vaikuttaa väistämättä ihmisen tapaan ja kykyyn toimia vanhem-

pana (Söderström & Skårderud 2013). Päihderiippuvaisten isien on todettu viet-

tävän muita isiä vähemmän aikaa lastensa kanssa, heillä on muita todennäköi-

semmin ongelmia suhteessa lapsen äidin kanssa ja lisäksi heillä on usein vai-

keuksia tukea lasta tai perhettä taloudellisesti (McMahon, Winkel & Rousanville 

2008). Isyyteen vaikuttavat negatiivisesti myös päihderiippuvuuteen usein liittyvät 

muut sosiaaliset ongelmat (Söderström & Skårderud 2009).    

Päihderiippuvaiset isät kokevat itsensä vanhemman rooliin usein epäsopiviksi tai 

ei-toivotuiksi. Tähän vaikuttavat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön 

asenteet sekä omat ja ympäristön odotukset. (Söderström & Skårderud 2013.) 

Päihderiippuvaisilla on usein muita miehiä huonompi itsetunto isänä ja lisäksi he 

kokevat myös vähemmän iloa ja tyydytystä omasta vanhemmuudestaan (McMa-

hon ym. 2008).  

Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistehtävä, jonka tarkoituksena on 

suunnitella ja pilotoida ryhmätoimintamalli päihdeongelmaisten isien vanhem-

muuden tukemiseksi. Ryhmätoimintamallin kehittämisessä hyödynnetään palve-

lumuotoilun prosesseja sekä sovelletaan ratkaisukeskeisyyden ja narratiivisuu-

den lähestymistapoja. Opinnäytetyön tavoitteena on tukea päihdeongelmaisten 

miesten isyyttä, ehkäistä päihdeongelmien ylisukupolvisuutta sekä vaikuttaa 

myönteisesti heidän lähipiiriinsä ryhmätoiminnan avulla.   

Päihteitä käyttävän isän rooli on jäänyt huomattavan vähälle huomiolle sekä tut-

kimuksen että hoidon osalta verrattuna päihteitä käyttävään äitiin (Söderström & 

Skårderud 2013). Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä on käytössä malli 

päihdeongelmaisen äidin hoitoonohjaukseen ja moniammatilliseen tukemiseen. 

Päihdeongelmaisilta isiltä vastaava malli on tähän asti puuttunut, joten opinnäy-

tetyön aihe ja tarve tälle kehittämistyölle nousevatkin vahvasti käytännön työstä. 

Opinnäytetyö toteutetaan osana Etelä-karjalan LAPE-hanketta ja on kirjattu sen 

toimintasuunnitelmaan vuodelle 2018.  
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2 Isyys ja vanhemmuuden tukeminen 

Isätutkija Jouko Huttusen yleisesti käytetyssä määritelmässä isyys jaetaan biolo-

giseen, juridiseen, sosiaaliseen ja psykologiseen isyyteen. Biologisella isällä tar-

koitetaan miestä jonka sukusolulla lapsi on siitetty, joko luonnonmenetelmällä tai 

keinohedelmöityksellä. Juridinen isä on mies, jolla on lapseen nähden yhteiskun-

nan osoittamia oikeuksia ja velvollisuuksia. Juridinen isyys muodostuu avioliiton 

isyysolettaman, isyyden tunnustamisen ja vahvistamisen tai adoption kautta. 

(Huttunen 2001, 57-65.)  

Sosiaalisella isyydellä viitataan puolestaan mieheen, joka asuu ja jakaa arjen lap-

sen kanssa. Sosiaalinen isä tarjoaa lapselle aikaa, hoivaa ja huolenpitoa riippu-

matta siitä onko hän lapsen biologinen tai juridinen isä. Psykologinen isyys on 

aiemmin mainittuja vaikeammin hahmotettava isyyden puoli. Sen edellytyksenä 

voidaan pitää isän ja lapsen välistä molemminpuolista voimakasta kiintymyssuh-

detta. Psykologinen isyys voidaankin määritellä ensisijaisesti lapsen kautta; ke-

net lapsi kokee isäkseen, keneen hän luottaa ja kenellä on häntä kohtaan kasva-

tuksellista arvovaltaa (Huttunen 2001, 57-65).  

Vanhemmuuteen liittyy yhä tietty sukupuolittuneisuus. Muutamien edeltävien 

vuosikymmenten aikana isän rooli on kuitenkin muuttunut entistä hoivaavam-

maksi ja tunnepitoisemmaksi. (Eerola 2015, 65; Haapakoski & Silvén, 2010, 91.) 

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna, sukupolvikokemuksia vertailemalla, muutos 

on vielä merkittävämpi (Aalto 2012, 72). Useissa maissa ns. osallistuvasta isyy-

destä onkin tullut kulttuurinen oletusarvo (Deave & Johnson 2008).  

2.1 Isäksi kasvaminen 

Vanhemmuuteen kasvaminen on prosessi johon vaikuttavat ihmisen aikaisem-

mat kokemukset ja oma lapsuus mutta myös mielikuvat vanhemmuudesta sekä 

ympäristön odotukset (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 83). Vanhemmaksi tul-

lessaan miehet usein peilaavat ja rakentavat isyyttään oman isänsä antaman 

mallin kautta. Miehiä pitäisikin rohkaista käsittelemään omaa lapsuuttaan ja suh-

detta omiin vanhempiinsa jo raskausaikana; tällä voi olla myönteinen vaikutus 

hänen tapaansa olla isä. (Chin, Hall & Daiches 2011.) Lisäksi vanhemmuuteen 

kasvamiseen vaikuttavat myös mm. vanhempien työtilanne, taloudelliset seikat 
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sekä (tulevan) lapsen mahdolliset erityispiirteet. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2004, 83.)  

Lapsen odotus on isälle ennen kaikkea psyykkinen prosessi, jonka aikana on 

mahdollisuus kasvaa ja sopeutua tulevaan vanhemmuuteen. Raskaana olevassa 

puolisossa tapahtuvat fyysiset ja psyykkiset muutokset sekä esimerkiksi raskau-

teen liittyvät erilaiset riskitekijät vaikuttavat miehiin yksilöllisesti. (Säävälä, Keinä-

nen & Vainio 2001, 12.)  

Isäksi tuleminen on miehelle myös otollinen ajankohta ja mahdollisuus muuttaa 

elämäänsä. Lapsen syntymä voi motivoida miestä aktiivisesti pohtimaan käyttäy-

tymistään ja elämäntapojaan. (Hellstén & Salonen 2011, 34.) Vanhemmaksi tulon 

onkin kuvattu merkitsevän syvällisempää muutosta kuin yksikään toinen kehitys-

vaihe miehen elämässä (Deave & Johnson 2008).  

Isän osallistuminen neuvolakäynneille jo raskauden alusta lähtien vaikuttaa 

myönteisesti koko perheeseen (Klemetti & Hakulinen-Viitanen 2013, 30). Neu-

vola, ja aivan erityisesti äitiysneuvola, miellettiin pitkään ensisijaisesti naisten ja 

äitien 'valtakuntana' (Säävälä ym 2001, 12,24). Perhekeskeisyydestä huolimatta 

isien mukaantulo neuvolaan olikin aikanaan suuri kulttuurinen muutos paitsi isille 

myös neuvolan terveydenhoitajille (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 47).   

Suomessa valmistui vuonna 2008 ensimmäinen valtakunnallinen selvitys isien 

tukemisesta neuvolatyössä. Tuolloin todettiin, että sekä isien käynnit neuvolassa 

että heidän saamansa tuki neuvolan terveydenhoitajilta oli selvästi lisääntynyt 

aiemmasta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 47.) 1.1.2016 voimaantullut uusi 

isyyslaki mahdollistaa avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden tunnusta-

misen jo ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa (Isyyslaki 11/2015). Yleisesti 

voidaan ajatella, että päivitetyn lain yksi piilomerkityksistä on isien osallistumisen 

lisääminen äitiysneuvolakäynneille.   

Isien huomioimiseen jo raskausaikana olisi kuitenkin mahdollista kiinnittää yhä 

enemmän huomiota. Vastaanotot ja perhe- sekä synnytysvalmennukset tulisi 

ajoittaa niin, että molempien vanhempien osallistuminen mahdollistuisi. Tapaa-

misten sisältö tulisi muokata vastaamaan mahdollisimman hyvin myös isien tar-
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peita ja isiä tulisi rohkaista mukaan keskusteluun entistä enemmän. Joissain ta-

pauksissa myös äitien ja isien jakaminen omiin ryhmiinsä esimerkiksi perhe- ja 

synnytysvalmennuksissa voi mahdollistaa ja syventää isyydestä käytyjä keskus-

teluja (Chin ym. 2011). 

2.2 Vanhemmuuden tukeminen 

Kiintymyssuhdeteoria on kehityspsykologian keskeisimpiä teorioita. Se selittää 

lapsen ja hänen ensisijaisen hoitajansa välisen suhteen kehittymistä sekä tämän 

ensimmäisen ihmissuhteen vaikutusta lapsen myöhempään kehitykseen. (Kelti-

kangas-Järvinen 2015, 183-184.) Kiintymyssuhteen laadulla on merkittäviä ja 

kauaskantoisia vaikutuksia lapsen myöhempiin ihmissuhteisiin sekä mm. hänen 

kykyynsä säädellä tunteita ja stressiä (Rees 2016).  

Kiintymyssuhdeteorian isä on brittiläinen psykiatri ja psykoanalyytikko John 

Bowlby (1979) jonka mukaan ihmisen varhaiskehitystä säätelevät tarve turvalli-

suuteen sekä pyrkimys pysytellä vaaratilanteessa hoivaavan aikuisen lähellä 

(Sinkkonen 2004). Teorian keskeiset käsitteet ovat turvallinen ja turvaton kiinty-

myssuhde. Turvallinen kiintymyssuhde muodostuu, kun vauvan ensisijainen hoi-

taja on sensitiivinen vauvan emotionaalisille ja fyysisille tarpeille ja vastaa niihin 

rationaalisesti ja oikea-aikaisesti. (Keltikangas-Järvinen 2015, 184-186.)  

Kiintymyssuhdemallin on todettu siirtyvän sukupolvelta toiselle (Sinkkonen 2004; 

Hautamäki 2011, 55). Tämä liittyy ensisijaisesti siihen, että lasta hoitava aikuinen 

luo uudelleen omia työmallejaan läheisistä ihmissuhteista (Hautamäki 2011, 56.) 

Sillä, miten vanhemmat mieltävät kiintymyssuhteita on todettu olevan merkitystä 

mm. heidän tapaansa suhtautua erilaisiin vanhemmuuden tukemisen keinoihin 

(Kouvo & Silvén 2010, 123).     

Vauvan ja vanhempien välinen varhainen vuorovaikutus ohjaa aivojen toi-

minnallista kehitystä ja on siten merkittävä koko ihmisen myöhemmälle kehityk-

selle (Mäntymaa, Luoma, Puura & Tamminen 2003). Se muovaa pohjan lapsen 

perusturvallisuudelle, itsetunnolle ja minäkuvalle sekä empatiakyvylle ja vuoro-

vaikutussuhteille myös myöhemmässä elämässä. Varhainen vuorovaikutus on 

myös edellytys turvallisen kiintymyssuhteen muodostumiselle. (Klemetti & Haku-

linen-Viitanen 2013, 32-33.)  
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Vauva on valmis vuorovaikutukseen heti syntymästään lähtien. Vauva kommuni-

koi tunteillaan ja näitä tunnetiloja jakamalla vanhempi osoittaa ymmärtävänsä 

vauvan tarpeet. (Klemetti & Hakulinen-Viitanen, 32.) Katseen suuntaaminen, il-

meet ja ilmeikäs käyttäytyminen sekä ääntely ovat vauvan ensimmäisiä keinoja 

ilmaista tunteita vuorovaikutuksessa (Colonnesi, Zijlstra, van der Zande & Bögels 

2012). Vanhempi vastaa vauvalle fyysisellä läheisyydellä, kosketuksella, ilmeillä, 

eleillä ja puheella. Oleellista on vuorovaikutuksen vastavuoroisuus ja samantah-

tisuus. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 85.)  

Vanhemman ja vauvan yhdessäoloa havainnoimalla voidaan tukea varhaista 

vuorovaikutusta antamalla vanhemmalle myönteistä palautetta hyvin toimivista 

tilanteista ja vastaavasti puuttumalla korjaavasti huonosti toimiviin tilanteisiin. Täl-

laista korjaavaa puuttumista voi olla esimerkiksi hienovarainen malliksi tekemi-

nen, vanhemman toiminnan kyseenalaistaminen avoimen ihmettelyn kautta tai 

vaikkapa vauvan äänenä toimiminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 86.)  

Mentalisaatiokyky vanhemmalla tarkoittaa vanhemman kykyä pohtia lapsen ko-

kemusta, ajatuksia, tunteita tai tarpeita erilaisissa tilanteissa (Pajulo & Pyykkönen 

2011, 71; Kalland 2014, 26). Vanhemman mentalisaatiokyky vaikuttaa hänen an-

tamansa hoivan laatuun, lapsen kiintymyssuhteeseen ja tunteiden säätelyyn ja 

sitä kautta lapsen käytökseen (Camoirano 2017).  

Mentalisaatio eli mielellistäminen auttaa vanhempaa myös selkeyttämään ja erot-

tamaan omia tunteitaan lapsen tunteista. Itseään mielellistämällä vanhempi voi 

ymmärtää asioita omien tunteidensa ja tekojensa taustalla. (Ruismäki, Friberg, 

Keskitalo, Lampinen, Mankila & Vänskä 2016, 44.) Mentalisaatio mahdollistaa 

myös vanhemman tunteiden säätelyn ja estää siten vihamielisten tunteiden ja 

ajatusten siirtymisen teoiksi asti (Kalland 2014, 28).  

Kyky mentalisaatioon on monille vanhemmille spontaania ja luonnollista. Puutteet 

vanhemman mentalisaatiokyvyssä aiheuttavat ongelmia lapsen ja vanhemman 

vuorovaikutuksessa ja voivat siten olla vakava riski lapsen hyvinvoinnille. (Pajulo 

& Pyykkönen 2011, 71; Kalland 2014, 34-35.)  
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Vanhemman mentalisaatiokykyä voidaan vahvistaa ja tukea esimerkiksi vanhem-

mille osoitetuilla tarkoilla ja täsmällisillä vuorovaikutushetkeen kohdistuvilla kysy-

myksillä. Niiden ensisijainen pyrkimys on auttaa vanhempia ymmärtämään lap-

sen sisäistä maailmaa. Toisinaan myös huomion kiinnittäminen lapsen ulkoiseen 

olemukseen voi olla tarpeen, näin erityisesti, jos vanhemman on poikkeuksellisen 

vaikea tulkita lapsen viestejä. (Kalland 2014, 36-37.)   

Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän (1999) kehittämä vanhem-

muuden roolikartta määrittelee vanhemmuudelle viisi keskeistä osa-aluetta: rak-

kauden antaja, elämän opettaja, ihmissuhdeosaaja, rajojen asettaja sekä huol-

taja. Nämä pääroolit jaetaan edelleen ns. alarooleihin ja vastaamaan lapsen tar-

peisiin hänen eri kehitysvaiheissaan.  

Rakkauden antaja tarjoaa paitsi hellyyttä, lohdutusta ja hyväksyntää lapselle, 

myös mallin itsensä rakastamisesta. Elämän opettaja välittää lapselle tietonsa 

oikeasta ja väärästä, arvoista ja perinteistä, kuin myös sosiaalisista ja arkielämän 

taidoista. Ihmissuhdeosaaja on lapsen kuuntelija ja kannustaja. Hän keskustelee 

lapsen kanssa, pyytää ja antaa anteeksi, hyväksyy lapsen tunteet ja tukee hänen 

itsenäisyyttään. Rajojen asettaja turvaa omat ja lapsen rajat. Hän luo turvalli-

suutta sekä noudattaa ja valvoo sopimuksia. Huoltajan rooli kattaa lapsen perus-

hoidon ruokailusta ja puhtaudesta lepoon ja vaatetukseen. Hän huolehtii raha-

asioista, lapsen terveyteen liittyvistä asioista ja huomioi myös virikkeiden ja ulkoi-

lun merkityksen. (Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä 1999.)  

Vanhemmuuden tukemista on asianmukaisen tiedon ja ohjannan antaminen van-

hemmalle liittyen esimerkiksi lapsen ravitsemukseen, perushoitoon, tapaturmien 

ehkäisyyn tai arjen kasvatustilanteisiin. Varsinainen vanhemmuuden tukemisen 

ydin on kuitenkin vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen 

ja sen kautta lapsen kehityksen turvaaminen. (Kalland 2014, 26-27.) 
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3 Päihdeongelmat yhteiskunnassa ja perheessä 

Päihteet ovat aineita, jotka vaikuttavat keskushermostoon ja tyypillistä päihteiden 

käytölle on niiden psyykkiset vaikutukset. Päihteiden käyttöön vaikuttavat sen ha-

lutut vaikutukset, ominaisuudet ja myös saatavuus. Päihteiden käyttöön liittyy 

aina eriasteisia terveysriskejä (Holmberg 2013, 11).  

Päihteitä ovat alkoholi ja huumeet. Huumeisiin luetaan nikotiini, opiaatit, kanna-

bistuotteet, hallusinogeenit, amfetamiini, kokaiini, kofeiini, muuntohuumeet ja 

huumeina käytetyt lääkkeet kuten bentsodiatsepiinit (Seppä, Aalto, Alho & Kiian-

maa 2012, 23). Tässä opinnäytetyössä päihteiksi luetaan alkoholi ja laittomat 

huumeet, ulkopuolelle jäävät nikotiini ja kofeiini.    

Päihteiden käyttö on kansainvälinen ilmiö, mutta käytetyt päihteet vaihtelevat 

kulttuureittain ja myös niiden haitat vaihtelevat eri kulttuureissa. Suomessa edel-

leen alkoholikulttuuria pidetään vahvana ja alkoholi on pitkään ollut yleisesti hy-

väksytty ha laillinen päihde. Se liitetään usein mm. juhliin, yhdessä oloon ja ruo-

kailuun. Lähes kaikki ihmiset käyttävät alkoholia sen myönteisten vaikutusten ta-

kia. (Havio, Inkinen & Partanen 2013, 50.) Alkoholinkäyttöä voidaan tarkastella 

suomalaisilla kokonaiskulutuksen, käytön yleisyyden ja säännöllisyyden sekä 

käytettyjen määrien mukaan (Partanen, Holmberg, Inkinen, Kurki, Salo-Chyde-

nius 2015, 89). Kuvassa 1 on nähtävissä, kun alkoholijuomien tilastoitu kulutus 

100% alkoholina, että alkoholin käyttö on selkeästi lisääntynyt viimeisten vuosi-

kymmenien aikana (THL 2017a, 17).   
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Kuva 1. Alkoholin kulutus 100% alkoholina 1933-2016 (Lähde: Päihdetilastollinen 

vuosikirja 2017.THL)  

Huumeidenkäyttöä taas voidaan tarkastella tiheyden, käyttövaiheen, käytettyjen 

aineiden tai huumeidenkäytöstä aiheutuvien terveysriskien kautta (Partanen, ym. 

2015 91). Vuonna 2017 THL:n pompidou-huumetiedon keruun mukaan päihde-

hoitoon hakeutuneiden asiakkainen yleisimmät ongelmapäihteet olivat opioidit, 

stimulantit ja kannabis, mutta valtaosalla asiakkaista oli raportoitu useita ongel-

mia aiheuttavia päihteitä. Kuvassa 2 esitetään huumeiden käytön vuoksi päihde-

hoitoon hakeutuneiden asiakkaiden ongelmia aiheuttaneet päihteet vuosina 

2000-2017.   
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Kuva 2. Päihdehoitoon hakeutuneiden asiakkaiden ongelmia aiheuttavat päih-

teet. (Lähde: THL 2017b Päihdehuollon huumeasiakkaat) 

Päihdehuoltolaki edellyttää, että kuntien päihdepalvelut tulee järjestää niin, että 

ne vastaavat sisällöltään ja laajuudeltaan kuntalaisten avun, tuen ja hoidon tar-

vetta. Päihdehuoltolain 9§ mukaan päihdehuollon alalla toimivien viranomaisten 

ja yhteisöjen on oltava keskenään yhteistyössä. Erityistä huomiota on kiinnitet-

tävä päihdehuollon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon, raittiustoimen, asunto-

viranomaisten, työvoimaviranomaisten, koulutoimen, nuorisotoimen sekä poliisin 

keskinäiseen yhteistyöhön. Päihdehuollon palvelut on järjestettävä siten, että 

henkilö voi hakeutua sinne oma-aloitteisesti ja toiminnassa on otettava huomioon 

päihteidenkäyttäjän ja hänen läheistensä etu (Päihdehuoltolaki 1986). 

3.1 Päihdehaitat 

Alkoholin käytöstä johtuvat haitat maksoivat arviolta 889-1089 miljoonaa euroa 

julkiselle sektorille vuonna 2013. Samana vuonna huumehaitoista aiheutuneet 

kustannukset olivat noin 256-330 miljoonaa euroa. Sekä alkoholi- että huume-

haittakustannukset muodostuvat pääosin haittojen hoitamisesta ja korjaami-

sesta. Alkoholihaittakustannuksista valtaosa muodostui sosiaalihuollon, järjes-

tyksen ja turvallisuuden ylläpidon sekä eläkkeiden ja sairauspäivärahojen kus-
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tannuksista. Huumehaittakustannusten rakenne painottuu alkoholihaittakustan-

nuksia enemmän yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon. Ehkäisevän 

päihdetyön osuus kustannuksista oli vain prosentin verran (Jääskeläinen, Virta-

nen & Räikkönen 2016, 34-35). Ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään vaikuttamaan 

päihdeilmiöön ihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi ja 

samalla vähentää päihdehaittojen syntymistä (Partanen ym. 2015, 468-469).  

Yhteiskunnallisen näkökulman lisäksi päihdehaittoja voidaan tarkastella myös lä-

heisille sekä muille ihmisille koituvien haittojen kautta. Läheisillä tarkoitetaan per-

hettä, puolisoa ja lapsia. Muihin ihmisiin kohdistuvilla haitoilla tarkoitetaan vuoro-

vaikutuksessa ilmeneviä päihde-ehtoisia haittoja, joita koetaan tyypillisesti julki-

silla paikoilla tai yleisissä tiloissa (Warpenius, Holmila & Tigerstedt 2013, 11-17). 

Yhtenä merkittävänä riskinä läheisille on lähisuhde- ja perheväkivalta. Yksilön 

näkökulmasta päihdehaitat ovat psyykkisiä ja fyysisiä. On myös huomioitava, että 

päihteet voivat olla ongelmien tai sairauksien taustalla, joita hoidetaan terveyden-

huollon eri yksiköissä, vaikka ne eivät vielä ole aiheuttaneet riippuvuusongelmia 

(Partanen ym. 2015, 199-248). 

3.2 Päihderiippuvuus 

Päihderiippuvuudesta puhutaan, kun ihmisellä on tarve saada päihdettä jatku-

vasti eikä hän enää hallitse omaa päihteiden käyttöään. Riippuvuus voi olla fyy-

sistä, psyykkistä, sosiaalista tai kaikkia näitä yhdessä (Havio ym. 2013, 40). Riip-

puvuutta voidaan määritellä siihen liittyvän aineen tai toiminnan kautta ja riippu-

vuudelle on ominaista lisääntynyt tarve tehdä jotakin asiaa, sietokyvyn kasvu ja 

vieroitusoireet (Partanen ym. 2015, 106).  

Päihderiippuvuuden kehittyminen on hidas ja etenevä prosessi ja siitä on eri tie-

teenalat esittäneet erilaisia selitysmalleja. Lääketieteen alalla puhutaan terveys-

haitoista ja sairaudesta ja taas psykiatrisen näkemyksen mukaan päihderiippu-

vuutta selitetään persoonallisuushäiriönä. Viime vuosina selitystä on etsitty myös 

aivojen välittäjäaineista ja mielihyväkeskuksesta. Farmakologinen näkemys pai-

nottaa fyysistä riippuvuutta ja sosiaalipsykologian selitysmallia on etsitty opitun 

tai koetun elämäntavan sekä vuorovaikutuksen kautta (Havio ym. 2013, 40-44). 

Kaikki päihteitä käyttävät eivät kuitenkaan koe päihteiden vaikutuksia samoilla 
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tavoilla eikä kaikista kokeilijoista eikä kohtuukäyttäjistä tule päihderiippuvaisia. 

Tärkeä on ymmärtää miten keskeisen osan ne saavat yksilön elämässä (Parta-

nen ym. 2015, 115).  

Alkoholiriippuvuus on oireyhtymä jonka oireet tai piirteet näkyvät monella eri 

tavalla. Riippuvuus kuitenkin näyttäytyy käyttäytymiseen liittyvinä muutoksina ja 

se on seurausta alkoholin aiheuttamista muutoksista aivoissa sekä ihmisen ta-

vassa havainnoida tai ajatella. Alkoholiriippuvuus ei ole pelkästään fyysistä riip-

puvuutta aineesta vaan myös psyykkistä, jolloin ihmisellä on pakonomainen tarve 

juoda alkoholia (Seppä, Alho & Kiianmaa 2010, 40-41).  

Taipumus alkoholiriippuvuuteen on periytyvää ja periytyvyyttä on osoitettu mm. 

adoptio- ja kaksostutkimuksilla. Kaksostutkimusten mukaan perintötekijät vaikut-

tavat alkoholin käyttötapoihin ja vaikutuksiin, kun taas adoptiotutkimusten mu-

kaan alkoholin käyttö edustaa ympäristötekijöiden vaikutusta. Myös sukulaisia on 

verrattu keskenään ja sen mukaan alkoholiriippuvaisten lähisukulaisista tulee al-

koholiriippuvaisia keskimääräistä useammin. Perintötekijöidensä puolesta taipu-

vaiset ovat myös alttiimpia käyttämään muita päihteitä (Seppä ym. 2010, 26-28).  

Robert Cloninger on luokitellut adoptiotutkimuksessa havaittujen erojen perus-

teella alkoholiriippuvuudet tyyppiin 1 ja 2, joissa kysymys on ominaisuuksista. 

Tutkimuksen mukaan tyypin 1 alkoholiriippuvuus näyttää johtuvan sekä perintö- 

että ympäristötekijöistä. Heille ominaista on ajoittainen alkoholin käyttö ja he voi-

vat olla ilman alkoholia pitkiäkin aikoja, mutta aloitettuaan eivät kykene lopetta-

maan käyttöä. Tyyppiin 1 ja 2 kuuluu sekä miehiä että naisia, mutta tyyppiin 2 

kuuluu vain miehiä, koska tyypin 2 alkoholiriippuvuus periytyy isiltä pojille. Tätä 

tyyppiä edustavien alkoholisti-isien poikien sairastumisriski on yhdeksänkertai-

nen verrattuna muihin poikiin. Olennaista on, että alkoholiriippuvaisten vanhem-

pien lasten suurentunut riski alkoholisoitua on yhteydessä vanhemmilta saatuihin 

geeneihin, kun taas ympäristötekijöiden vaikutus vaihtelee alkoholiriippuvuuden 

tyypin ja sukupuolen mukaan. (Seppä ym. 2010, 29).  

Huumeriippuvuudessa toleranssi eli sietokyvyn kasvu ja herkistyminen ovat 

yleisimmät huumeiden käyttöön liittyvät ilmiöt. Herkistymisellä tarkoitetaan il-

miötä, jossa huumausaineen vaikutus voimistuu toistuvien käyttökertojen myötä. 
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Huumeriippuvuus voi olla sekä fyysistä että psyykkistä ja se on krooninen sai-

raustila. Sekä anatomisten että neurokemiallisten havaintojen perusteella on 

muodostunut käsitys ns. mielihyväradasta, jonka kautta mielihyvää tukevat toi-

minnat ohjaavat käyttäytymistä. Huumeiden käytön aloittaminen liittyy ympäristö-

tekijöihin, kuten seuraan, mutta käytön jatkumista ennustaa neurobiologiset omi-

naisuudet (Seppä ym. 2012, 27-33).  

Päihteiden käyttö ei kuitenkaan selity yksistään periytyvyydellä ja geeneillä vaan 

lapsi oppii kotona vanhemmiltaan esimerkin kautta, että päihteillä pyritään ratkai-

semaan ihmissuhdeongelmia, konflikteja tai se liitetään erilaisiin tilanteisiin. Ko-

tona päihteitä voi olla helposti saatavilla eivätkä vanhemmat puutu päihdekokei-

luihin vaan saattavat jopa tarjota ja kannustaa lasta päihdekokeiluun tai jopa pyr-

kivät rauhoittamaan lapsen päihteillä (Itäpuisto 2008, 59).  

Henna Pirskanen on 2011 haastatellut väitöskirjassaan miehiä, joilla on ongel-

majuova isä. Niiden miesten tarinat, jotka kytkevät yhteen eri sukupolvien koke-

muksia isyydestä, kertovat, kuinka edellisen sukupolven isät ovat toimineet rooli-

malleina ja siitä, kuinka nuoret miehet prosessoivat omaa identiteetin muodos-

tustaan tuoreena isänä.  Moni haastateltujen isänisistä on myös ollut alkoholisti 

ja he näkevät siten isän ongelmajuomisen olevan opittua tai perittyä. Ongelmien 

näkeminen sukupolvieroina kuitenkin auttaa haastateltuja erottautumaan niin 

isistä kuin aiemmista sukupolvista (Pirskanen 2011). 

3.3 Isän päihdeongelma 

Perinteisesti päihdehoitotyö on ollut aikuisten kanssa tehtävää työtä ja lapset 

ovat usein jääneet konkreettisen työskentelyn ulkopuolelle. Lapsiperheen aikui-

sen päihdehoitoon tulisi kuitenkin aina sisältyä lapsen näkökulma ja hoidon ai-

kana olisi hyvä tavata kaikkia perheenjäseniä (Havio ym. 2013, 164). Päihde-

työssä on merkityksellistä nähdä mies myös isän roolista, vaikka hän ei puhu 

isyydestään tai ei tapaa lapsiaan. Vaikka nämä isät eivät tapaa lapsiaan, niin se 

ei tee lapsista isättömiä. Toipuvat isät kuitenkin usein kaipaavat lapsiaan ja ha-

luavat korjata suhteitaan lapsiinsa (Partanen ym. 2015, 371-372).  

Sekä tutkimuksen että hoidon osalta päihteitä käyttävän isän rooli on jäänyt suh-

teettoman vähälle huomiolle verrattuna päihteitä käyttävään äitiin (Söderström & 
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Skårderud 2013). Kun äidin roolimallia korostetaan, usein jätetään kysymättä, 

millainen roolimalli on päihteitä käyttävä isä. Suomalaisessa kulttuurissa ikään 

kuin sallitaan miesten päihteiden käyttö, sitä saatetaan jopa ihannoida ja sitä 

kautta usein se muuttuu isien juomisen hyväksynnäksi. Suomessa miehet juovat 

suurimman osan kulutetusta alkoholista ja isän päihteiden käyttö saattaa olla jopa 

vahingollisempaa kuin äidin, koska miehet ovat usein äitejä väkivaltaisempia. 

Isien päihdeongelmat ovat lisäksi yksi isoimmista avioerojen ja lasten hylkäämi-

sen syistä (Itäpuisto 2008, 40-41).  

Päihderiippuvuus ohjaa ihmisen toimintaa, tunteita ja ajattelutapaa ja vaikuttaa 

siten väistämättä myös hänen tapaansa ja kykyynsä toimia vanhempana (Söder-

ström & Skårderud 2013). Päihderiippuvaisten isien on todettu viettävän muita 

isiä vähemmän aikaa lastensa kanssa, heillä on muita todennäköisemmin ongel-

mia suhteessa lapsen äidin kanssa ja lisäksi heillä on usein vaikeuksia tukea 

lasta tai perhettä taloudellisesti (McMahon, Winkel & Rousanville 2008). Isyyteen 

vaikuttavat negatiivisesti myös päihderiippuvuuteen usein liittyvät muut sosiaali-

set ongelmat, esimerkiksi työttömyys sekä erilaiset mielenterveysongelmat (Sö-

derström & Skårderud 2009).    

Päihderiippuvaiset isät kokevat itsensä vanhemman rooliin usein epäsopiviksi tai 

ei-toivotuiksi. Tähän vaikuttavat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön 

asenteet sekä omat ja ympäristön odotukset. (Söderström & Skårderud 2013.) 

Sen lisäksi, että päihderiippuvaisilla isillä on muita isiä huonompi itsetunto isänä, 

he kokevat myös vähemmän iloa ja tyydytystä omasta vanhemmuudestaan 

(McMahon ym. 2008).  

Maiju Nevanperän tutkimuksessa (2013) tarkasteltiin miten eri ikäiset Isä-kirjoi-

tuskilpailuun osallistuneet kuvaavat isän alkoholin käyttöä. Tutkimustuloksissa il-

meni, että kokemukset olivat pääosin negatiivisia, etenkin, jos isän juomiseen oli 

liittynyt väkivaltaisuutta ja sitä pidettiin pelottavana, itsemäärittelyyn vaikuttavana 

muistona. Osa osallistujista toi esiin, että miehet halusivat toimia vanhemmuu-

dessaan, mutta oma isyys ja mieheys joudutaan rakentamaan ilman positiivista 

esikuvaa ja sen pohjalta mitä oman isän ei olisi pitänyt olla. Kirjoituksissa miehet 

eivät pelänneet alkoholisoituvansa vaan enemmän huolta kannettiin lapsuuden 

kokemusten vaikutuksista omaan vanhemmuuteen (Nevanperä 2013).  
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Päihteitä käyttävän aikuisen käyttäytyminen vaikuttaa lapsen maailmaan monin 

tavoin. Väitöskirjassaan Nina Halme (2009) tutki isien ja lasten suhdetta. Tutki-

muksen mukaan isän alkoholin käyttö lisää ongelmia parisuhteessa sekä altistaa 

isänä toimimiseen liittyvälle paineelle ja nämä tekijät vähentävät lapsen kanssa 

vietettyä aikaa. Isän lisääntynyt alkoholin käyttö liittyy selkeästi myös kokemuk-

seen puutteellisista vanhemmuuden taidoista, sosiaaliset tukiverkot ovat sup-

peita ja emotionaalinen suhde lapseen on etäinen.  Näiden lisäksi näillä isillä on 

usein huono terveydentila, syyllisyyden ja alakuloisuuden tunnetta ja kokevat 

isyytensä rajoittuneeksi (Halme 2009).   

Kanadalaisessa tutkimuksessa haastateltiin 26 äitiä ja 8 isää, joihin päihteet ovat 

vaikuttaneet. Haastatelluilla oli joko alle vuoden ikäinen lapsi tai äiti oli raskaana. 

Äidit kertoivat halusta suojella lapsiaan päihteiden käytön vaikutuksilta ja isän 

päihteidenkäyttö sekä isän poissaolo koettiin monin tavoin ongelmalliseksi. Äidit 

kokivat, että päihteiden käyttö vaarantaa taloudellisen tilanteen ja vaikeuttaa äi-

din omaa raittiutta. Monet haastatelluista puhuivat jaetun vanhemmuuden merki-

tyksestä ja haastateltavat toivoivat isän olevan roolimallina lapselle, vaikka 

useimmille isän poissaolot olivat näkyvämpiä. Isillä jotka olivat paljon poissa tai 

heillä oli päihderiippuvuus, oli usein itsellä poissaoleva tai päihderiippuvainen isä. 

Toisaalta huonot lapsuuden kokemukset kannustivat heitä olemaan lapsilleen pa-

rempia roolimalleja. Monet vanhemmat toivat esiin positiivisten isyyskokemusten 

puuttumista tai negatiivisia kokemuksia, joihin kuului väkivalta joko kumppaneilta 

tai omilta isiltään (Magnus & Benoit 2017)  

Tutkimuksessa miehet listasivat omiksi tarpeikseen päihdehoidon, vihanhallin-

taa, apua vuorovaikutukseen sekä tukea vanhemmuuteen ja työllistymiseen. 

Vanhemmat kannattivat kohdennettuja palveluja isien keskuudessa, jotta ylisuku-

polviset riippuvuudet ja haittatekijät voidaan katkaista (Magnus & Benoit 2017)  

Itäpuisto (2008) on jakanut juovat vanhemmat kolmeen tyyppiin, jotka kuvaavat 

lapsen näkökulmaa vanhempien toiminnasta. Ensimmäinen ja yleisin vanhem-

muustyyppi on välinpitämättömyys lasta kohtaan ja tuolloin vanhempi valitsee 

juomisen lapsen sijaan. Välinpitämätön vanhempi ei välttämättä ole väkivaltai-

nen, mutta kiinnostus lasta kohtaan puuttuu ja välinpitämättömyys voi olla niin 
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suurta, että lapsi tuntee itsensä hylätyksi ja se voi näyttäytyä lapsen laiminlyön-

tinä. Toinen tyyppi on sadistinen vanhemmuus. Sen lähtökohta on lapseen koh-

distuva henkinen ja fyysinen väkivalta ja väkivallasta sadismi eroaa siten, että 

pahan tekeminen on suunniteltua. Kolmas tyyppi lapsen näkökulmasta ovat hyvät 

ja kelvolliset vanhemmat. Hyvä vanhemmuus löytyy tällöin vanhemman ja lapsen 

suhteesta, jossa on alkoholiongelmasta huolimatta jotakin arvokasta ja tärkeää 

(Itäpuisto 2008, 42-43). 

3.4 Ryhmätoiminta toipumisen tukena 

Päihderiippuvuudesta toipuminen on hidas muutosprosessi- päihteiden käyttö-

jaksoja saattaa esiintyä, mutta toipumisen myötä ne lyhenevät ja niiden aiheutta-

mat haitat vähenevät. Usein toipuminen edellyttää hyviä ulkopuolisia tukiverkos-

toja. Toipumisen tuloksellisuuden arviointi tapahtuu yksilöllisesti ja arvioinnissa 

otetaan huomioon sekä lyhyen että pitkän aikavälin muutokset ihmisen koko-

naiselämäntilanteessa (Havio ym. 2013, 156-157). Päihdeongelmainen tarvitsee 

toipumiseen psykososiaalista tukea, joka edistää toimintakykyä ja lisää arjen tai-

toja. Riittävä tuki auttaa muuttamaan ajattelua ja toimintatapoja sekä lisää elä-

mänhallinnantaitoja. Siinä missä päihdeongelmainen tarvitsee hoitoa, myös lä-

heiset tarvitsevat tukea (Partanen ym. 2015, 114-180).  

Vertaistoiminta on osoittautunut tehokkaaksi päihteiden käytön riskien vähentä-

misessä, muutosprosessissa motivaation herättelyssä, ongelman hallinnassa ja 

muutoksen säilyttämisessä. Viime vuosina on syntynyt useita uusia toimintata-

poja vertaisen ja ammattilaisen osaamista ja kokemuksia hyödyntämällä ja ver-

taistoimintaa käytetäänkin entistä enemmän ammatillisen työn rinnalla (Seppä 

ym. 2012, 140).  Tässä opinnäytetyössä vertaisuudella tarkoitetaan ihmisiä, joilla 

on samankaltaisia kokemuksia päihdeongelmasta ja isyydestä.  

Vertaistuen Mielenterveyden keskusliitto määrittelee omaehtoiseksi ja yhteisöl-

liseksi tueksi sellaisten ihmisten kesken joiden elämäntilanne on samankaltainen 

tai joilla on samankaltaisia kokemuksia. Samanlaiset kokemukset lisäävät keski-

näistä ymmärrystä. Vertaisuus perustuu vapaaehtoisuuteen ja toimii pohjana ko-

kemusasiantuntijuudelle. Kokemustieto taas on oman tai läheisen sairastumisen 

myötä syntynyttä tietoa. Omakohtaisen kokemuksen kautta muodostunut tieto voi 
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hyödyttää toista samanlaisissa ongelmissa kamppailevaa (Mielenterveyden kes-

kusliitto 2018).  

Hokkanen määrittelee tutkimuksessaan vertaisuuden olevan ihmisten keski-

näistä samuutta jonkin asian suhteen ja vertaistuki on tästä yhteisyydestä kum-

puavaa sosiaalista tukea ja autetuksi tulemisen rakennusainetta. Yhteisen koke-

muksen jakavat auttavat toisiaan ja samalla itseään. (Hokkanen 2017, 71.)   

Tunnetuin ja laajimmalle levinnyt alkoholiongelmiin liittyvä vertaisryhmätoiminta 

on AA-ryhmätoiminta eli Alcoholics Anonymous, joka perustettiin 1935 Yhdysval-

loissa. Neljä vuotta myöhemmin julkaistiin perusteos, jossa julkaistiin kahden-

toista askeleen toipumisohjelma. Ryhmät jakavat yhteisen kokemuksensa ja pää-

määränä on raittius. hetkellä AA-ryhmiä on 118 maassa ja ryhmiä on yli 118 000 

(aa.org). Suomessa ryhmiä on yli 700 (aa.fi).  

Ryhmässä jäsenillä on yhteinen tavoite ja vuorovaikutuksen kautta jäsenten roolit 

muodostuvat. Ryhmän jäsenet tuovat ryhmään omaa asiantuntemustaan ja ovat 

osallisia yhteisten vuorovaikutustilanteiden kautta. (Kopakkala 2008, 38-43.) Yh-

tenä näkökulmana ryhmän ohjaukseen pidetään ratkaisukeskeisyyttä, jossa kes-

keistä on asiakaslähtöisyys ja asiakkaan arvostaminen, kuten myös tämän lä-

heisten ja omien verkostojen arvostaminen ja näkeminen voimavarana (Huotari 

& Tamski 2013, 59-62).   

Ratkaisukeskeisyys on ajattelutapa, jossa huomio suunnataan olemassa oleviin 

resursseihin, voimavaroihin ja tulevaisuuteen – ongelmien, uhkien ja menneisyy-

den kuormittavien tekijöiden sijaan. Ratkaisukeskeisyyden ydinperiaatteet on 

määritelty seuraavasti: ei korjata sitä mikä jo toimii, tehdään lisää sitä mikä tiede-

tään toimivaksi ja mikäli jokin ei toimi - tehdään jotain muuta. Työskentelyn pää-

paino on toivon herättämisessä; muutos parempaan on mahdollinen. Ratkaisu-

keskeisyyttä kutsutaan myös voimavarakeskeiseksi lähestymistavaksi; asiakasta 

autetaan löytämään, tunnistamaan ja hyödyntämään omia voimavarojaan, vah-

vuuksiaan ja osaamistaan (Huotari & Tamski 2013, 59-62).  

Ratkaisukeskeisyyden työkalupakissa voidaan hyödyntää ja lainata ideoita 

muista työmuodoista, esimerkiksi erilaisista terapioista, narratiivisuudesta ja 

NLP:sta. Olennaista on myönteisyys, luovuus ja uusien näkökulmien etsiminen 
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sekä tavoitteellisuus ja kaiken kohti tavoitetta tapahtuvan edistymisen huomioi-

minen (Huotari & Tamski 2013, 59-62).  

Narratiivisuus eli tarinallisuus puolestaan on lähestymistapa, jossa ihminen näh-

dään päähenkilönä omasta elämästään kertovassa tarinassa. Narratiivisuudessa 

ominaista on tarkastella ihmisen elämän tapahtumia; jäsentää, luoda kokonai-

suuksia ja antaa merkityksiä. Tarinaa kertomalla ihminen antaa kokemuksilleen 

ulkoisen muodon joka auttaa häntä ymmärtämään ja käsittelemään niitä. Ihmisen 

tulkinta oman elämänsä tarinasta ohjaa ja motivoi häntä eteenpäin (Linnossuo 

2011, 10).  

Wendt ja Gone ovat amerikkalaisessa tutkimuksessaan tutkineet ryhmähoidon 

haasteita työntekijöiden näkökulmasta. Vaikka ryhmähoito on psykososiaalisen 

hoidon pääasiallinen muoto, on päihdeongelmien hoito keskittynyt pääosin yksi-

lötyöskentelyyn. Tutkimuksen mukaan työntekijät ovat sitoutuneempia näyttöön 

perustuvaan työskentelyyn, kun mahdollisuudet joustavuuteen ovat rakennet-

tuina jo hoitomanuaaleihin tai sääntöihin. Joustavuudella tarkoitettiin, että jokai-

sen työntekijän on mahdollista ohjata ryhmää omalla tavallaan. Tärkeänä pidettiin 

mahdollisuutta muuttaa ryhmän sisältöjä ryhmädynamiikan mukaan etenkin avoi-

missa ryhmissä (Wendt &Gone. 2017).   

Yhtenä hankaluutena tutkimuksessa nousi esiin työntekijöiden kokemattomuus 

ryhmän ohjaajina. Työnantajien pitäisi kiinnittää huomiota kouluttamiseen koska 

työntekijöiden taidot yksilötyöstä eivät ole automaattisesti siirrettävissä ryhmän 

ohjaustaitoihin. Tehokas ryhmähoito vaatii tietoa ja kokemusta sisältöjen hallin-

nasta. Oppimiseen perustuvat ryhmät ovat helpoimpia kokemattomille työnteki-

jöille (Wendt, ym. 2017) 

4 Opinnäytetyön tarkoitus, tehtävä ja tavoite 

Luvuissa 2 ja 3 on kuvattu isyyttä ja vanhemmaksi kasvamista sekä vanhemmuu-

den tukemista erityisesti suhteessa isän päihderiippuvuuteen. Päihdeongelman 

negatiiviset vaikutukset isyyteen ovat kiistattomat ja ylisukupolvisuuden vuoksi 

usein myös hyvin kauaskantoiset.   
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Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistehtävä, jonka tarkoituksena on 

kehittää ja pilotoida Eksoten alueelle isyyttä tukeva ryhmätoimintamalli päihde-

ongelmaisille miehille. Opinnäytetyön tavoitteena on tukea päihdeongelmaisten 

miesten isyyttä ja lisätä heidän osallisuuttaan, ehkäistä päihdeongelmien ylisuku-

polvisuutta sekä välillisesti vaikuttaa myönteisesti heidän lähipiiriinsä ryhmätoi-

minnan avulla.   

Opinnäytetyö on kirjattu osaksi Lapsi- ja perhepalvelujen muutoshanketta 

(LAPE), joka on hallituksen kärkihanke 2016–2018. Sen tarkoituksena on uudis-

taa lapsi- ja perhepalvelut siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, 

nuorten ja perheiden tarpeita. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018.) Etelä-Karja-

lan alueen LAPE-hankkeen kuvauksessa nostetaan esiin erityisesti perheen hy-

vinvoinnin sekä lapsen ja nuoren suotuisan kasvuympäristön tukeminen (Eksote 

2018a). 

Opinnäytetyön kehittämistehtävät ovat 

1. Suunnitella ja pilotoida ryhmä päihdeongelmaisille isille vanhemmuuden 

tukemiseksi Eksoten alueella.  

2. Koota palvelumuotoilun keinoja hyödyntäen ryhmätoimintamalli päihdeon-

gelmaisen isän vanhemmuuden tukemiseksi osana LAPE-hanketta.  

5 Opinnäytetyön toteutus 

Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämistehtävä. Kehittäminen perus-

tuu tekemiseen, osallisuuteen, oppimiseen, reflektioon ja menetelmäosaami-

seen. Konstruktiiviseen työskentelyyn liittyy reflektion lisäksi myös inhimillisten 

tekijöiden huomioonottaminen. Se tarkoittaa pysähtymistä, arviointia ja tasaver-

taista keskustelua eri toimijoiden kanssa. Vuorovaikutuksen avulla saadaan esiin 

eri näkökulmat ja asiantuntijuudet. (Salonen, Eloranta, Hautala & Kinos 2017, 

53).  

Tämän opinnäytetyön prosessia on kuvattu kuvassa 3, jossa suunnitteluvai-

heessa on muodostettu teoreettinen viitekehys ja määritelty kehittämistehtävälle 

tarkoitus, tavoitteet ja tehtävät sekä kehittämismenetelmä. Toteutusvaihe sisältää 
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jatkuvaa arviointia ja uudelleenmuokkausta, jotta päästään vastaamaan kehittä-

mistehtävän tavoitteisiin.   

Kuva 3. Opinnäytetyöprosessi 

5.1 Menetelmät ja aikataulu 

Opinnäytetyön teoreettista viitekehystä laadittaessa on hyödynnetty laajasti aihe-

piiriin soveltuvaa kirjallisuutta sekä aikaisempia tutkimuksia. Kehittämismenetel-

minä on käytetty palvelumuotoilun keinoja, dialogista keskustelua kaikkien toimi-

joiden ja vertaisen kanssa, kehittämispäiväkirjaa, ryhmätoiminnan pilotointia, jat-

kuvaa havainnointia ja arviointia sekä SWOT-analyysiä.   

Palvelumuotoilu määritellään usein palveluiden kehittämisprosessiksi. Se voi 

olla myös väylä, jonka kautta palvelun kehittäjä syventää omaa osaamistaan ja 

kehittää edelleen omassa toimintaympäristössään tarvittavia työmenetelmiä ja -

välineitä (Tuulaniemi 2011, 30). Tässä opinnäytetyössä ryhmätoiminnan kehittä-

miseen on hyödynnetty ja sovellettu ensisijaisesti ratkaisukeskeisyyden sekä nar-

ratiivisuuden lähestymistapoja ja työmenetelmiä.   
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Kuten ratkaisukeskeisyydessä ja narratiivisuudessa, myös palvelumuotoilun kä-

sitteessä olennaista on ihmisen, palvelua käyttävän asiakkaan, sijoittaminen ke-

hittämisprosessin keskiöön. Asiakas nähdään oman elämänsä ja toimintansa asi-

antuntijana (Tuulaniemi 2011, 34). Tässä opinnäytetyössä ryhmätoimintamallia 

kehitettäessä asiakkaan näkökulmaa on tuotu kehittämisprosessiin mukaan eri-

tyisesti vertaisisän kautta; osallistamalla hänet ryhmätapaamisten suunnitteluun, 

ryhmätapaamisiin sekä ryhmän toiminnan arviointiin.   

Palvelumuotoilun työkalupakissa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu) asiakasnäkö-

kulman avaamiseksi ja selventämiseksi kehotetaan pohtimaan paitsi asiakkaan 

tarpeita ja tavoitteita, myös hänen kokemiaan haasteita ja ns. pullonkauloja. Suuri 

merkitys on myös asiakkaan kokemuksella palvelusta sekä asiakasarvolla eli 

sillä, mikä palvelusta tekee asiakkaalle houkuttelevan (Jyväskylän ammattikor-

keakoulu 2012, 4-6). Tässä opinnäytetyössä ryhmätoimintamallia kehitettäessä 

asiakasymmärrys on koottu vertaisen esiin nostamien näkökulmien lisäksi kirjal-

lisuuden avulla sekä opinnäytetyön tekijöiden ammatillisen osaamisen ja koke-

muksen pohjalta. Palvelumuotoiluprosessin kulkua vaiheineen ryhmätoiminta-

mallin kehittämisessä on avattu kuvassa 4. 
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Kuva 4: Palvelumuotoiluprosessi tässä opinnäytetyössä (Mukailtu lähteestä: 

Miettinen 2011, 37.) 

Dialoginen keskustelu ja palaverit (Salonen ym. 2017, 55.) toteutuivat koko 

kehittämistyön ajan sekä ohjausryhmän, että ryhmään osallistuvien asiakkaiden 

ja vertaisen kanssa. Näin saadaan mahdollisimman laajasti näkökulmia ja tietoa 

toimintamallin kehittämiseksi ja muokkaamiseksi. Dialogin avulla saadaan myös 

lisättyä asiakasymmärrystä.  

Kehittämispäiväkirjaa (Salonen 2013, 23.) kirjoitettiin koko kehittämisprosessin 

ajan. Se pitää sisällään työn aikana ilmenneet keskeiset havainnot ja palautteet 

sekä toimii myös eräänlaisena reflektioalustana. Lisäksi hyödynnettiin kansiota, 

johon kerättiin prosessin aikana muokattua aineistoa, välivaiheita, muistioita sekä 

muuta kehittämistyöhön liittyvää materiaalia. Kehittämispäiväkirja auttoi hahmot-

tamaan ja muistamaan olennaiset seikat kehittämistyön alusta lähtien sekä ko-

koamaan tiedon opinnäytetyöraporttiin.   

Pilotoinnilla tarkoitetaan uuden toiminnan kokeilemista ensin rajatussa ympäris-

tössä ennen sen käyttöönottoa laajemmassa ympäristössä. Pilotoinnin aikana 

toiminnasta kerätään palautetta, jonka pohjalta toimintamallia voidaan kehittää 
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ennen sen ottamista laajempaan käyttöön. (Toikko & Rantanen 2009, 101.) 

Tässä opinnäytetyössä pilotoinnilla tarkoitetaan opinnäytetyön tekijöiden yh-

dessä vertaisen kanssa suunnittelemaa ja toteuttamaa kuutta ryhmätapaamista 

tarvittavine valmisteluineen sekä tämän kokonaisuuden arviointia ja kehittämistä 

edelleen.   

Jatkuvaa havainnointia ja arviointia tehtiin koko prosessin ajan, myös jokai-

sella ryhmätapaamisella. Arviointi perustuu ryhmän kaikkien osallistujien palaut-

teeseen sekä ryhmän vetäjien havainnoimaan sekä verbaaliseen että nonverbaa-

liseen viestintään. Ryhmätapaamisten yhteydessä osallistujilta kerättiin suullista 

palautetta ryhmän toiminnasta sekä kehittämisehdotuksia.  Palautetta kaikista 

havainnoista ryhmän toteutukseen liittyen pyydettiin myös ryhmäkerroille osallis-

tuneelta vertaiselta.   

Pilottiryhmän jälkeen sen toteutusta arvioitiin SWOT-analyysiä hyödyn-

täen. Myös ohjausryhmä arvioi toimintamallin ennen lopullista raporttia.  SWOT-

analyysi on yleisesti käytössä oleva kehittämisen ja arvioinnin työkalu, joka ku-

vataan usein nelikenttänä. Vasemmalle kirjataan onnistumista edistävät sisäiset 

vahvuudet ja ulkopuolisen ympäristön tarjoamat mahdollisuudet. Oikealle kirja-

taan onnistumista haittaavat sisäiset seikat ja ulkoiset uhat. Kun kaikki kentät on 

täytetty, voidaan tehdä esille nousseista asioista päätelmiä; mihin asioihin voi-

daan itse vaikuttaa ja mitä voidaan jatkossa tehdä onnistumisen edistämiseksi 

(Soste.fi). SWOT-analyysin tulosten perusteella voidaan myös arvioida toimin-

taympäristöä ja nostaa esiin hyvien käytäntöjen kriittisiä kohtia (Opetushallitus 

2017). Analyysin perusteella voidaan edelleen päätellä, miten vahvuudet käyte-

tään hyväksi, miten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi, miten mahdollisuudet 

voidaan hyödyntää ja miten uhat pystytään välttämään (Salonen, ym. 2017, 90).   

Opinnäytetyöprosessin aikataulu muovautui mukailemaan LAPE-hankkeen ai-

kataulua. Idean syntymisen jälkeen syksyllä 2017 opinnäytetyön tekijät tutustui-

vat tutkimuksiin ja meneillään oleviin hankkeisiin aihepiiriin liittyen ja opinnäyte-

työn tavoitteet todettiin yhteneväisiksi LAPE-hankkeen kanssa, mutta myös Ek-

soten strategian ja tulevan sote- ja maakuntauudistuksen kanssa. Opinnäytetyötä 
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tarjottiin ja se kirjattiin osaksi Etelä-Karjalan LAPE-hanketta. Ensimmäisessä ta-

paamisessa mukana olivat LAPE-hankkeen koordinaattori ja opinnäytetyn teki-

jöiden esimiehet, joista muodostui opinnäytetyön ohjausryhmä.  

Syksyn aikana kirjoitettiin teoriaosuus perehtyen laajasti keskeisten käsitteiden 

teoriapohjaan kirjallisuuden ja aiempien tutkimusten pohjalta. Opinnäytetyön 

suunnitelmaseminaari pidettiin keväällä 2018, jonka jälkeen haettiin tutkimuslu-

paa ja lausuntoa Eksoten eettiseltä toimikunnalta. Tutkimuslupa myönnettiin 

13.6.2018. Aiemmin kevään aikana muotoiltiin ryhmän saatekirje ja aloitettiin ter-

veydenhoitajien, perhetyöntekijöiden ja muiden yhteistyökumppaneiden infor-

mointi sekä ryhmän sisältöjen suunnittelu yhdessä vertaisen kanssa.   

Kuva 5. Opinnäytetyöprosessin aikataulu 

5.2 Suunnittelu ja pilotointi 

Pilottiryhmän muotoa linjattiin yhdessä ohjausryhmän kanssa; kokoontuminen 

kuusi kertaa kuuden viikon aikana, osallistujatavoite 6-8 miestä ja ensisijaisena 

kohderyhmänä 0-2 vuotiaiden lasten isät. Keskustelun kautta päädyttiin kuuteen 

avoimeen ryhmäkertaan, joka on intensiivinen ja nopea varhaisen puuttumisen 
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keino. Avoimeen ryhmään voi osallistua, vaikka ei olisi mukana kaikilla ryhmä-

kerroilla ja uusilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua myöhemminkin. Sen vuoksi 

on tärkeää, että jokaiselle tapaamiselle on suunniteltu oma teema. Ryhmän ko-

koa arvioitaessa huomioitiin ryhmädynamiikkaan kuuluva vaihtuvuus; ryhmän 

koko säilyy riittävänä, vaikka osallistujista joku jättäytyisi pois. Ohjausryhmästä 

nousi myös vahvasti esiin, että nimenomaan 0-2 vuotiaiden isät hyötyvät eniten 

varhaisen puuttumisen keinoista muutoksessa ja siksi päädyttiin rajaamaan isä-

ryhmän osallistujat tähän ryhmään.   

Vertaisen merkitys arvioitiin suureksi, joten päätettiin, että vertainen osallistuu 

joko osaan tai tarvittaessa kaikkiin ryhmäkertoihin. Edelleen ohjausryhmän ta-

paamisessa todettiin, että neuvolan tai päihdeklinikan tilat eivät ensisijaisesti so-

vellu ryhmän toteutuspaikaksi. Neutraaliutensa vuoksi päädyttiin ryhmätapaami-

sissa käyttämään Me-talon tiloja. Esimiesten hyväksymänä ryhmätapaamiset so-

vittiin toteutettavaksi työaikana. Ryhmä päädyttiin pitämään vasta klo 16.00, että 

myös työssäkäyvillä miehillä on mahdollisuus siihen osallistua.   

Ryhmän kokoaminen aloitettiin loppukeväästä 2018 neuvolalähtöisesti. Opin-

näytetyötä ja pilottiryhmää esiteltiin Eksoten päihde- ja masentuneiden äitien työ-

ryhmässä 12.3.2018 sekä neuvolaterveydenhoitajien palaverissa 27.4.2018. Li-

säksi pilottiryhmästä informoitiin päihdeklinikan henkilökuntaa sekä perhetyönte-

kijöitä. Ryhmän markkinointia varten laadittiin saatekirje (Liite 1), joka oli esillä 

mm. neuvoloiden ilmoitustauluilla.  

Terveydenhoitajat ohjattiin jakamaan saatekirjettä vastaanotoilla harkintansa mu-

kaan ryhmään mahdollisesti soveltuville miehille. Ryhmästä kiinnostuneilla oli 

mahdollisuus jättää puhelinnumeronsa, halutessaan nimettömänä.  Kiinnostu-

neille soitettiin ja kerrottiin ryhmästä sekä heillä oli itsellään mahdollisuus esittää 

kysymyksiä ja tarvittaessa toiveita ryhmäkertojen sisältöihin liittyen. Saatekir-

jeessä olivat myös tekijöiden yhteystiedot, joten osallistujilla oli mahdollisuus ot-

taa itse yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostitse. Osallistujilla oli koko ryhmän 

ajan mahdollisuus vetäytyä ryhmän toiminnasta.     
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Elokuussa 2018 oli jo selvästi nähtävissä, että ryhmään ohjautuminen ja ryhmän 

kokoaminen neuvolalähtöisesti oli hyvin haasteellista. Ryhmään osallistujien rek-

rytointia päätettiin laajentaa päihdeklinikalle ja tämän lisäksi ryhmää markkinoitiin 

päihderiippuvaisille tarkoitetussa Crossroad-vertaistukiryhmässä sekä Pajarilan 

päihdekuntoutumisyksikössä. Ryhmää mainostettiin myös Me-talon facebook-

ryhmässä.  

Pilottiryhmän tapaamiskertojen sisältöjen suunnittelu aloitettiin kesäkuussa 

2018 yhdessä vertaisen kanssa. Palvelumuotoilun periaatteiden mukaisesti asi-

akkaan näkökulma saatiin näin mahdollisimman hyvin näkyviin. Ryhmäkerrat tee-

moitettiin ja yksittäisille tapaamisille laadittiin suuntaa antava ja joustava runko 

(Liite 2). Käsiteltävien teemojen valinnassa hyödynnettiin opinnäytetyön aiem-

massa vaiheessa perehdyttyyn teoriatietoon, vertaisen esiin nostamia näkökoh-

tia ja toiveita sekä opinnäytetyön tekijöiden käytännön kokemukseen perustuvaa 

näkemystä.  

Kuuteen ryhmätapaamiskertaan sisältyivät aloitus- ja lopetustapaaminen sekä 

neljä teoreettisen viitekehyksen avulla teemoitettua tapaamiskertaa. Teemoja oli-

vat omat lapsuuden kokemukset ja omat merkitykselliset ihmissuhteet sekä nii-

den vaikutukset vanhemmuuteen, päihteet, päihteiden vaikutukset isyyteen sekä 

“Minä isänä”.  Lähestymistavat työskentelyyn ryhmätapaamisilla olivat narratiivi-

suus ja ratkaisukeskeisyys.    
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Kuva 6. Ryhmätapaamisten teemat. 

Pilottiryhmä kokoontui kuutena peräkkäisenä maanantaina, 3.9.-8.10.2018, 

kello 16.00-17.30. Kullekin ryhmäkerralle sisällytettiin lyhyt tauko, tapaamisaika 

koettiin kuitenkin riittäväksi ryhmäytymisprosessin kannalta. Työparina ryhmään 

osallistui vertainen, jolla on omakohtainen kokemus isyydestä, päihdeongel-

masta ja toipumisesta. Ryhmätapaamisen jälkeen vertaisella oli mahdollisuus 

purkaa kokemuksiaan ryhmänohjaajien kanssa. Vertainen osallistui aktiivisesti 

pilottiryhmän arviointiin ja nosti esiin huomioita, joita ei ammattilaisen roolissa 

olisi tullut huomioiduksi.  

Ohjautuminen ryhmään tapahtui pääosin päihdeklinikan kautta työntekijöiden oh-

jaamina. Neuvolalähtöisesti otettiin yhteyttä muutamaan isään. Kaksi ensim-

mäistä tapaamiskertaa toteutuivat alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Lap-

peenrannan keskustassa, Me-talon tiloissa, kauppakeskus Oprissa. Loput neljä 

tapaamiskertaa siirrettiin Päihdeklinikan ryhmätilaan. Päätös siirrosta tehtiin ver-

taisisän ehdotuksesta ja yhteisen keskustelun pohjalta.   

Pilottiryhmän ensimmäisellä tapaamisella luotiin ryhmän yhteiset säännöt, jossa 

korostettiin vaitiolovelvollisuutta ja jokaisen mielipiteen kunnioittamista. Luotta-
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mussuhdetta rakennettiin tutustumalla ryhmän jäseniin ja vertaisen roolia vahvis-

tettiin hänen oman tarinansa kautta. Ryhmätapaamisilla korostuivat narratiivisuus 

ja ratkaisukeskeisyys, joiden harjoituksia käytettiin ryhmätapaamisilla tarpeen 

mukaan tai soveltaen. Viimeisellä tapaamisella tehtiin yhteenvetoa ja pohdittiin 

tulevaisuuden näkymiä. Tärkeää oli ryhmäkertojen aluksi käydä jokaisen osallis-

tujan kuulumiset lyhyesti läpi, jotta senhetkiset tunnetilat eivät vaikuta ryhmän 

teeman käsittelyyn. Aiheeseen virittäydyttiin joko teeman liittyvien videoiden tai 

korttien avulla. Ryhmäkertojen sisältöjä ei avata tässä työssä tarkemmin aiheen 

sensitiivisyyden ja erityisesti vertaisen sekä ryhmään osallistuneiden miesten 

anonymiteetin turvaamisen vuoksi.   

5.3 Arviointi 

Opinnäytetyön tekijät arvioivat pilottiryhmän tapaamisia jatkuvan arvioinnin me-

netelmin, mm. kehittämispäiväkirjan avulla. Arvioinnissa nousi esiin mm. se, että 

huolimatta ryhmäkertojen alustavista teemoista, on myös vapaammalle keskus-

telulle sekä ryhmästä nouseville aiheille varattava riittävästi aikaa ja tilaa. Erityi-

sen merkittävänä huomiona sekä toteuttajien että vertaisen arvioinnissa todettiin 

ryhmän paikan vaihtaminen toisen ryhmäkerran jälkeen. Perusteena kokoontu-

mispaikan vaihtamiselle oli alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeava ryhmäko-

koonpano, ts. ryhmään osallistuvien isien ohjautuminen neuvolan sijasta päih-

deklinikalta. Kauppakeskus koettiin haastavaksi ympäristöksi päihdeklinikan 

asiakaskunnalle; heillä oli taustalla negatiivisia kokemuksia liittyen rikollisuuteen 

- tämä korostui entisestään kauppakeskuksen vartijan näkyvän roolin vuoksi.   

Ryhmään osallistuneilta miehiltä kerättiin suullista palautetta ryhmäkertojen lo-

puksi. Tähän ratkaisuun päädyttiin käytännön syistä, mm. osallistujien päihdeon-

gelman laajuuden johdosta alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Suullisesti annettu 

palaute arvioitiin tässä tilanteessa luontevammaksi ja myöskin luotettavammaksi 

paperisella lomakkeella kerättyyn palautteeseen nähden. Palautteen antaminen 

tulkittiin useimmille ryhmään osallistuneista vaikeaksi. Ryhmä koettiin tärkeäksi, 

huolimatta siitä, että osallistujilla oli vielä toipuminen kesken ja päihteet nousivat 

usein keskiöön ryhmäkeskusteluissa. Omien tarinoiden läpikäyminen kuitenkin 
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koettiin hyvänä ja vertaisen rooli nähtiin merkittävänä, koska vertaisella oli sa-

mankaltaisia kokemuksia ryhmäläisten kanssa ja hän pystyi käytännön tasolla 

avaamaan vaikeita teemoja.   

Pilottiryhmän toteutuksen lopullinen arviointi tehtiin suunnitellusti SWOT-analyy-

sia ja dialogia hyödyntäen. SWOT-analyysiä hyödyntämällä saadaan oleellista 

tietoa, kun tarkoituksena on vakiinnuttaa ryhmätoimintamalli osaksi organisaation 

toimintakulttuuria. (Salonen ym. 2017, 90).  Arviointiin osallistuivat opinnäytetyön 

tekijät, vertainen sekä työelämän ohjausryhmä.  

Vertaisen kanssa arviointi tehtiin yhdessä suullisesti, opinnäytetyön tekijöiden kir-

jatessa vertaisen arvioinnin SWOT-analyysin muotoon. Vahvuuksina vertaisen 

arvioinnissa korostuivat juuri vertaisuuden eli omakohtaisen kokemuksen merki-

tys asiakkaan hoidossa sekä yhteistyö ammattilaisen kanssa, joka puolestaan 

vahvisti vertaisen omaa osallisuuden ja kyvykkyyden tunnetta. Mahdollisuuksina 

vertainen koki, että asiakkaalla on jatkossa matalampi kynnys hakeutua avun pii-

riin sekä saada ammattiavun lisäksi vertaisen näkökulma vanhemmuuteen ja 

päihderiippuvuudesta toipumiseen.   

Heikkouksina vertainen näki asiakasryhmän niukkojen sosiaalisten taitojen vai-

keuden ryhmätoiminnassa. Asioiden sanoiksi pukeminen on haasteellista ja mui-

den huomioon ottaminen voi olla vaikeaa mikä korostuu mm. puheenvuoroissa; 

saatetaan puhua toisen päälle eikä malteta odottaa omaa vuoroa. Uhkana ver-

tainen koki ryhmään osallistuvien miesten keskinäiset ristiriidat sekä häpeän tun-

teesta johtuvan avun pyytämisen vaikeuden. Nämä arvioitiin yhteisesti keskeisinä 

ryhmätoimintaan sitoutumiseen heikentävästi vaikuttavina tekijöinä.   

Myös opinnäytetyön tekijät itse arvioivat pilottiryhmän toimintaa SWOT-analyysin 

pohjalta. Yhtenä keskeisimmistä vahvuuksista esiin nousi nimettömyys aiheen 

sensitiivisyyden vuoksi. Asiakasryhmän tunteminen on merkityksellistä ja siksi 

vahvuudeksi koettiin myös kyky nopeasti reagoida ja muokkautua ryhmän tarpei-

den mukaan. Ryhmätoimintamallin selkeänä vahvuutena ja myös mahdollisuu-

tena koettiin isän roolin vahvistuminen perheessä.   

Edelleen mahdollisuuksina nähtiin positiiviset vaikutukset asiakkaan koko per-

heeseen, kun tämän päihteistä toipuminen ja vanhemmuus vahvistuvat. Kuten 
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vertainenkin arvioinnissaan totesi, asiakas voi hyödyntää ammattilaisen osaa-

mista sekä vertaistukea toipumisvaiheessa ja samalla avun hakemisen kynnys 

madaltuu. Yhtenä merkittävimpänä mahdollisuutena esiin nousi luonteva väylä 

moniammatilliselle yhteistyölle sekä ryhmätoimintamallin myöhempi hyödyntämi-

nen työkaluna huolen varhaisessa vaiheessa.   

Ryhmätoimintamallin heikkouksina nähtiin aiheen sensitiivisyys ja asiakkaiden 

korkea kynnys puhua vaikeista asioista ryhmässä nimettömyydestä huolimatta. 

Asiakkaiden huono ohjautuvuus huolen varhaisessa vaiheessa neuvolasta käsin 

näyttäytyi ryhmässä selvästi. Mahdollisia syitä tähän voivat olla isien “näkymät-

tömyys” esimerkiksi parisuhteen päättymisen vuoksi tai isän päihdekäytön peit-

tely leimautumisen tai lastensuojeluilmoituksen pelossa.   

Pilottiryhmään asiakkaat ohjautuivat lopulta päihdeklinikalta käsin, jossa päihde-

ongelma oli jo pitkälle edennyt ja koski kauttaaltaan elämänhallinnan eri osa-alu-

eita. Tämä näyttäytyi mm. kyvyttömyytenä sitoutua ryhmän toimintaan sekä päih-

tyneenä ryhmään osallistumisena. Pilottiryhmän aikana asiakkaiden toiveesta 

otettiin käytännöksi muistuttaa osallistujia aiemmin samana päivänä puhelinsoi-

tolla tai tekstiviestillä.    

Opinnäytetyön tekijät näkivät uhkina asiakkaan jättäytymisen kokonaan pois hoi-

dosta sekä erilaiset pelot niistä seuraamuksista, joita asiakas voi osallistumisesta 

kieltäytymisen uskoa aiheuttavan. Merkittävänä yksittäisenä uhkana nähtiin mm. 

asiakkaan pelko lastensuojelun puuttumisesta perheen elämään.   

Ohjausryhmän kirjallinen arviointi koostettiin niin ikään SWOT-analyysin muo-

toon. Vahvuuksina esiin nousivat erityisesti aiheen ajankohtaisuus, tarpeellisuus 

ja tärkeys.  Vahvuudeksi ohjausryhmä nimesi myös opinnäytetyön tekijöiden roh-

keuden heidän tarttuessaan ennalta haastavaksi tiedettyyn aiheeseen sekä teki-

jöiden kykyyn arvioida ja reagoida muutoksin toimintaan jo pilottiryhmän aikana.   

Mahdollisuuksina ohjausryhmä näki asiakkaan oikea-aikaisen ja tarpeenmukai-

sen ohjautumisen. Mikäli isät saadaan jo raskausaikana ymmärtämään päihtei-

den vaikutus omaan ja perheen elämään voidaan parhaiten tukea päihteettö-

myyttä ja edelleen lapsen hyvinvointia.   
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Heikkouksia todettiin olevan asiakasryhmän motivoinnin ja sitoutumisen vaikeus, 

mikä selvästi oli nähtävissä niillä asiakkailla, jolla päihdeongelma on jo vaikea. 

Tätä ryhmätoimintamallia markkinoitiin neuvoloissa ja myöhemmin laajennettiin 

päihdeklinikalle, päihdekuntoutusyksikköön ja vertaisryhmiin, mutta siitä huoli-

matta jäi vaikutelma, että markkinointi oli liian vähäistä. Yksipuolisen ohjautuvuu-

den kautta ei tavoitettu niitä asiakkaita, joilla huoli päihteiden käytöstä oli vasta 

vähäinen.   

Uhkina ohjausryhmän jäsenet näkivät ryhmän pienen ja vaihtelevan osallistuja-

määrän, jolloin kokonaisuudesta tuli haavoittuva. Myös ohjausryhmä toi esiin asi-

akkaiden pelon lastensuojelusta sekä leimautumisesta.   

Ryhmätoimintamallin pilotoinnin suulliset ja kirjalliset palautteet sekä SWOT-ana-

lyysin tulokset kaikkien arvioijien osalta käytiin läpi ja päädyttiin luokittelemaan 

yläkäsitteisiin, koska sisällöllisesti samankaltaista arviointia tuli paljon. Tässä mu-

kaeltiin induktiivista sisällönanalyysiä, jossa aineisto puretaan ja sisällölliset sa-

mankaltaisuudet yhdistellään, jonka tarkoituksena on tiivistää aineisto kokonai-

suudeksi (Kylmä & Juvakka 2007, 113). Luokittelu selkeytti tulosten tulkintaa ja 

edelleen ryhmätoimintamallin hahmottumista, kun vahvuudet ja mahdollisuudet 

saatiin näkyviksi sekä heikkoudet ja uhat käännettyä tulevaisuuden mahdolli-

suuksiksi (Kuva 7).   
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Kuva 7. SWOT-analyysi ryhmätoimintamallin pilotoinnista. 

SWOT-analyysin tulokset luokiteltiin myös niiden vaikuttavuuden mukaan, asia-

kastasolta aina yhteiskunnalliselle tasolle asti. (Kuva 8) Vertainen sijoittuu työn-

tekijätason ja asiakastason rajapintaan. Näin mahdollistuu työparityöskentely, 

jossa yhdistyvät ammatillisuus ja kokemuksellisuus. Asiakastasolla päihdeisät tu-

levat näkyviksi hoidossa ja välillisesti koko perhe hyötyy isän vanhemmuuden 

vahvistuttua. Työntekijätasolla on nähtävissä moniammatillisen yhteistyön vaiku-

tukset, kun eri osaamisalat yhdistetään. Ryhmätoimintamalli toimii myös työka-

luna työntekijälle.  

Organisaatiotasolla voidaan nähdä ryhmätoiminnan tuomat kustannussäästöt, 

kun eri ammattiryhmien osaamista yhdistämällä on mahdollista karsia asiakkaan 

käyntejä eri yksiköissä.  Varhainen puuttuminen isän päihdeongelmaan mahdol-

listaa oikea-aikaisen hoitoonohjauksen ja hoidon vaikuttavuus lisääntyy. Eksoten 

strategian mukaan ryhmätoimintamalli voidaan nähdä matalan kynnyksen asia-

kaslähtöisenä palveluna.   

Yhteiskunnallisella tasolla ryhmätoimintamallin hyödyt nähdään päihdehaittojen 

ja ylisukupolvisuuden vähenemisenä, kun isän päihdeongelma havaitaan ja hoi-

detaan oikea-aikaisesti.   
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Kuva 8. Ryhmätoimintamallin hyödyt   

5.4 Asiakasymmärrys 

Yhtenä tämän opinnäytetyön keskeisistä tuloksista voidaan pitää asiakasymmär-

ryksen parantumista sekä erityisesti asiakasryhmien välisten erojen korostu-

mista. Ryhmätapaamisia suunniteltaessa on otettava huomioon päihdeongelman 

laajuus, mutta myös muut kuin päihdeongelmaan suoraan liittyvät yksilölliset tar-

peet. Pilottiryhmää kootessa tavoitteena oli neuvolalähtöinen ohjaus jo mahdolli-

simman varhaisessa huolen vaiheessa. Ohjautuminen ryhmään tapahtui lopulta 

kuitenkin päihdeklinikan kautta, jolloin päihdeongelma oli muodostunut jo merkit-

täväksi. Osallistujien päihdeongelman laajuus olikin merkittävä tekijä, kun ryhmä-

tapaamisia muokattiin ryhmän tarpeita paremmin vastaaviksi.   

Neuvolasta oletettavasti ohjautuvien, ns. “pienen huolen isien” ja päihdeklinikalta 

oletettavasti ohjautuvien isien joilla päihdeongelma on jo merkittävä, välisiä eroja 

on esitetty kuvassa 9. Erot tähän kuvaan on koottu pilottiryhmän arvioinnin, teo-

riatiedon ja kokemustiedon pohjalta.  Kuvan tarkoituksena on osaltaan tuoda 

esiin asiakasymmärryksen suurta roolia ryhmätoiminnassa.    

Ns. pienen huolen vaiheessa isällä voi olla vaikeuksia vielä tunnistaa omaa päih-

deongelmaansa ja siksi kynnys sitoutua päihdeongelmaisille isille suunnattuun 
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ryhmään on korkea. Heillä saattaa olla myös leimautumisen vuoksi pelkoja ja tar-

vetta vielä salailuun päihteiden käytön suhteen. Näillä asiakkailla kuitenkin arjen 

toimintakyky on riittävä sensitiivisten asioiden ryhmämuotoiseen käsittelyyn ja 

heillä on kykyä tarkastella omaa toimintaa kriittisesti ja antaa realistista ja kehit-

tävää palautetta.   

Päihdeklinikalta ohjautunut isä vastaavasti on usein jo moniongelmainen ja päih-

teiden käytön vaikutukset ovat laaja-alaisempia. Arjen toimintakyky saattaa olla 

alentunut, jonka vuoksi voi olla vaikea sitoutua ryhmän toimintaan, sääntöihin ja 

aikatauluihin. Myös teemojen käsittely saattaa olla haastavaa mm. päihtymystilan 

vuoksi. Päihdeongelmaan liittyvät muut ongelmat saattavat myös vaikeuttaa si-

toutumista, kuten ristiriidat muiden ryhmäläisten kanssa tai rikollisuus. Näiden 

isien oli vaikea nähdä oman toiminnan vaikutuksia vaan asiat ikään kuin tapah-

tuvat itsestään tai herkästi etsitään syyllistä tapahtumiin ulkopuolelta. Kuitenkin 

näilläkin isillä on pelkoja liittyen lastensuojeluun mahdollisesti liittyen korostunee-

seen häpeän tunteeseen.   

Kuva 9. Eri asiakasryhmien välisiä eroja 
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5.5 Ryhmätoimintamalli 

Ryhmän valmistelu, markkinointi ja mahdollisten osallistujien motivointi aloite-

taan, kun toimintayksikössä koetaan sille olevan tarvetta. Pilottiryhmän arvioinnin 

perusteella vertaisen merkitys ryhmässä on suuri kaikkien toimijoiden näkökul-

masta. Mahdollisuuksien mukaan sopiva vertaisisä toimii ryhmässä ammattilai-

sen työparina, näin yhdistyvät sekä kokemustieto että ammattilaisen substanssi-

osaaminen. Ammattilaisen rooli on kuitenkin merkittävä, koska osallistujilta saat-

taa nousta esiin asioita joihin on puututtava ammatillisen osaamisen kautta ja on 

tunnettava asianmukainen palveluohjaus. Toimintaympäristön merkitys ryhmän 

toimimisen kannalta todettiin pilottiryhmän arvioinnissa suureksi. Ryhmään osal-

listuvan asiakasryhmän erityistarpeet ja asiakasymmärrys yleisesti otetaan huo-

mioon ryhmän kokoontumispaikkaa valitessa.   

Pilottiryhmän arvioinnin perusteella ryhmän markkinointi on syytä toteuttaa neu-

voloiden lisäksi myös niissä toimintayksiköissä, joissa hoidetaan päihdeongel-

maisia sekä ennen kaikkea vertaisryhmissä. Myös sosiaalisen median eri kana-

villa on merkittävä rooli tiedottamisessa ja ryhmiin ohjautumisessa. Todennäköi-

sesti myös sanomalehti- ilmoitukset lisäävät kiinnostusta ryhmään. Yhteydenot-

tomahdollisuus ryhmän ohjaajaan jo ennen ryhmän käynnistymistä voi madaltaa 

kynnystä osallistumiseen, kun saa jo ennen ryhmää keskustella ohjaajan kanssa 

omasta tilanteestaan tai peloistaan.  

Ryhmätoimintamallissa ja sen pilottiryhmässä tapaamiskerroille oli kullekin ase-

tettu teema. On kuitenkin huomioitava, että jokaisen ryhmäkokoonpanon ja ryh-

mätapaamisen ollessa erilainen, on muutoksia tehtävä parhaan asiakasymmär-

ryksen mukaan. Ryhmän ohjaajalla on merkittävä rooli kannustaa ja rohkaista 

puhumaan ja osoittamaan tunteita, etenkin alkuvaiheessa, kun osallistujat ovat 

vielä epävarmoja ja epäluuloisia. Tämä lisää osallistujan motivaatiota jatkaa ryh-

mässä sekä sitouttaa ryhmän toimintaan. Pilottiryhmän arvioinnissa ehdottoman 

tärkeänä nähtiin vertaisen ja osallistujien anonymiteetti joka vähentää pelkoa lei-

mautumisesta tai esimerkiksi lastensuojelun toimenpiteistä. Ryhmäkertoja on 

kuusi ja ne toteutetaan viikoittain. Pilottiryhmässä yhden tapaamisen kesto oli 1,5 

tuntia mukaan lukien lyhyt tauko mikä koettiin yleisesti riittävänä aikana. Ryhmän 
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ohjaajalla on vastuu, että aikataulut toteutuvat, paikka on varattuna ja tarvittavat 

välineet ovat saatavilla.   

Koska ryhmätoiminnalle on asetettu tavoite, on viimeisellä tapaamisella merkityk-

sellistä läpikäydä ryhmätapaamisten vaikutukset asiakkaan arkeen sekä tämän 

omat tavoitteet tulevaisuuden suhteen. Jatkuvan arvioinnin sekä osallistujien pa-

lautteen perusteella voidaan tehdä muutoksia ja tiedotetaan edelleen yhteistyö-

kumppaneita ja verkostoja. Näin myös muistutetaan ja kannustetaan ottamaan 

ryhmätoimintamalli työkaluksi sekä matalalla kynnyksellä käyttöön.    

Kuvassa 10 ryhmätoimintamalli on mukailtu SUUNTA-työkalusta, jota käytetään 

suunnittelun ja arvioinnin apuna. SUUNTA-työkalu on oman toiminnan kohta koh-

dalta rakentuva suunnitelma, jonka avulla toimintasuunnitelmasta tulee eheä ko-

konaisuus, jossa eri osa-alueet ovat loogisessa suhteessa keskenään. Työka-

lussa kuvataan seitsemän eri vaihetta; tarve, päämäärä, tavoite, keinot ja proses-

sit, tehtävät, tulosten kuvaus sekä toiminnan onnistumisen kriteerien määrittämi-

nen (soste.fi).    

Kuva 10. Ryhmätoimintamalli 
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6 Pohdinta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tukea päihdeongelmaisten miesten isyyttä ja lisätä 

heidän osallisuuttaan, ehkäistä päihdeongelmien ylisukupolvisuutta sekä välilli-

sesti vaikuttaa myönteisesti heidän lähipiiriinsä ryhmätoiminnan avulla. Tässä lu-

vussa tarkastellaan tutkimuksellisen kehittämistyön prosessia ja tuloksia, eettisiä 

näkökohtia ja luotettavuutta sekä johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia.   

6.1 Tutkimuksellisen kehittämisen prosessi ja tulokset 

Opinnäytetyöprosessi on ollut monin tavoin antoisa. Aiheeseen perehtymisen 

myötä tekijöiden omat osaamisalueet ovat vahvistuneet ja tutkimuksellisen kehit-

tämisen prosessi palvelumuotoilun näkökulmasta on vahvistanut ymmärrystä 

asiakaslähtöisestä työskentelytavasta. Valmius soveltaa tutkimustietoa käytän-

nön työhön sekä kehittämisprosessin mukaisesti kyky jatkuvaan arviointiin ja toi-

minnan muokkaamiseen arvioinnin pohjalta ovat niin ikään kehittyneet.   

Opinnäytetyö valmistui ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti, huolimatta vii-

västyksistä mm. tutkimusluvan järjestymisessä. Loppuvaiheessa raporttia kirjoit-

taessa ajankäytön sekä työn ja vapaa-ajan sovittamisessa oli haasteita. Työnja-

koa muokattiin tekijöiden substanssiosaamisen pohjalta, näin molempien osaa-

minen tuki toteutusta. Ohjausryhmän kanssa käyty dialoginen keskustelu mah-

dollisti sekä työelämästä että LAPE-hankkeesta nousseiden tarpeiden nousemi-

sen esiin ja huomioimisen toteutuksessa. Työnantaja mahdollisti ryhmäkertojen 

toteuttamisen työaikana.   

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvitti raportissaan (2014) lapsiperheiden tukea, 

osallisuutta ja yhteistoimintaa työntekijöiden näkökulmasta. Raportin toimenpide-

ehdotuksissa esiin nousevat mm. tarve edelleen lisätä vanhemmuuden tukemista 

ja vanhempien osallisuutta nimenomaan niissä perheissä, joissa on voimavaroja 

kuormittavia tekijöitä. Lisäksi korostuvat huolen varhainen puheeksiotto ja puut-

tuminen sekä ennaltaehkäisevä työote. Edelleen raportissa on nostettu tavoit-

teeksi monialaisen yhteistyön lisääminen ja kehittäminen. Toimiala- ja organisaa-

tiorajat ylittävällä yhteistyöllä todetaan olevan myönteinen vaikutus toiminnan vai-

kuttavuuteen, kustannuksiin ja henkilöstön osaamiseen. (Halme, Vuorisalmi & 

Perälä 2014, 105-108).    
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Maakunta- ja sote- uudistus tulee voimaan 1.1.2020. Uudistuksen tavoitteena on 

yhdistää sosiaali- ja terveyspalvelut asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi ja järjes-

tää palvelut siten, että ne ovat oikea-aikaisia, vaikuttavia ja kustannustehokkaita. 

Tavoitteena on myös rakenteiden ja rahoituksen uudistamisen lisäksi nykyaikais-

taa sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta ja toimintamalleja (Maakunta- ja sote-

uudistus 2018).    

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin strategiaan 2014-2018 puolestaan on kir-

jattu mm. asiakkaan omatoimisuuden tukeminen, palvelujen saatavuuden helpot-

taminen ja sosiaalisen osallisuuden lisääminen mm. matalan kynnyksen palve-

luita kehittämällä ja vertaistoimintaa vahvistamalla. Oleellista on tarvittavien pal-

veluiden oikea-aikaisuus, helppo saatavuus, tasalaatuisuus ja vaikuttavuus sekä 

perheiden omien voimavarojen ja osallisuuden vahvistaminen. Palveluiden yh-

teensovittaminen ja kehittäminen yli yksikkö- ja organisaatiorajojen synnyttää 

myös kustannussäästöjä. (Eksote 2018b.) Ryhmätoimintamalli päihdeongelmais-

ten isien vanhemmuuden tukemiseksi tuo siten yhteen ja on yhteneväinen Ter-

veyden- ja hyvinvoinnin laitoksen, LAPE-hankkeen ja sote- uudistuksen tavoittei-

den sekä Eksoten strategian kanssa.  

Opinnäytetyön ryhmätoimintamallissa toteutuivat varhainen puuttuminen ja tuen 

piiriin ohjautuminen, vanhemmuuden ja osallisuuden vahvistaminen sekä vertai-

suuden ja monialaisen, organisaatiorajat ylittävän osaamisen hyödyntäminen. 

Kustannussäästöjä voidaan perustellusti olettaa syntyvän mm. päihdeongelmien 

ylisukupolvisuutta ehkäisemällä, mahdollisia lastensuojelun kustannuksia vähen-

tämällä sekä vertaisuutta ja ryhmätoiminnan tehokkuutta hyödyntämällä. Suorien 

hyötyjen ohella välillisiä hyötyjä syntyy mm. suhteessa päihdeongelmaisen mie-

hen puolisoon, parisuhteeseen ja koko perheeseen.   

Tutkimuksellisen kehittämisen prosessia ja toimintamalleja haluttiin myös peilata 

jo aiemmin toteutuneisiin, samaan aihepiiriin liittyviin hankkeisiin. Yhtenä keskei-

simmistä esiin nostettiin Kirkkopalveluiden “Erityisesti isä”-projekti (2013-2016). 

Projektin kohderyhmänä olivat päihteitä käyttävät isät ja heidän lapsensa, jotka 

olivat syrjäytyneet tai syrjäytymässä vanhempi-lapsisuhteesta. Tässä kirkkopal-

veluiden projektissa erityisenä tavoitteena oli vahvistaa ammattilaisten osaamista 
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isäerityisten toimintojen näkökulmasta ja tuoda isyyden näkökulmaa sekä päih-

detyöhön että muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Juuri lähtökohta ammattilai-

sen osaamisen kasvattamisesta nähtiin merkittävimpänä erona opinnäytetyön 

ryhmätoimintamalliin, jossa asiakas, tämän isyyden tukeminen, oli keskiössä. Lu-

kuisia yhteneväisyyksiäkin kuitenkin löydettiin, keskeisimpinä mm. pyrkimys isän 

osallisuuden vahvistamiseen sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön lisäämiseen 

(Kirkkopalvelut 2018).  

Ensi- ja turvakotien liitto puolestaan toteuttaa erityisesti päihdeongelmaisille van-

hemmille suunnattua Pidä kiinni- hoito-ohjelmaa. Sen perusajatuksena on, että 

päihteettömyyden tukemisen kanssa voidaan samanaikaisesti vahvistaa van-

hemmuutta. Hoidon lähtökohtana on asiakkaan yksilöllinen tilanne jonka lähtö-

kohdista käsin työntekijä reflektion keinoin yhdistää vanhemmuuden tukea sekä 

päihdekuntoutusta. Hoito-ohjelmaan kuuluvat yksilökeskustelut, kotikäynnit, et-

sivä työ sekä ryhmätoiminta. Pidä kiinni on työmenetelmä, johon Ensi- ja turva-

kotien liitto järjestää valtakunnallista koulutusta (Ensi- ja turvakotienliitto 2018).  

Myös Irti Huumeista Ry:llä on aktiivista, pelkästään isille suunnattua ryhmätoi-

mintaa Helsingissä. Ryhmä kokoontuu kolmen viikon välein 1,5 tuntia kerrallaan 

ja on tarkoitettu isille, joiden perheissä joku käyttää tai on käyttänyt huumeita, tai 

isä voi olla toipuva käyttäjä. Ryhmän tavoitteena on tukea isän jaksamista ja hy-

vinvointia yksilönä ja perheensä jäsenenä. Ohjaajat ovat Irti Huumeista Ry:n va-

paaehtoisia ja kokemusasiantuntijoita. Ryhmän teemat sovitaan puolivuotiskau-

den alussa, mutta säännöllisenä runkona on ryhmän jäsenten perhe-, työ- ja jak-

samistilanteen päivittäminen, jäsenten välinen keskusteluun pohjautuva vuoro-

vaikutus ja ryhmän ohjaajien antama palaute (Luukkonen 2018). Suora vertailu 

tämän opinnäytetyön ryhmätoimintamalliin koettiin vaikeaksi. Vaikka Irti Huu-

meista Ry:n ryhmätoiminta on strukturoitua, on se frekvenssiltään niin harvaa ja 

toisaalta tapaamiset ajoittuvat pidemmälle ajanjaksolle, että sen arvioitiin olevan 

luonteeltaan ensisijaisesti ryhmän osallistujaa kannattelevaa.   

6.2 Tutkimuksellisen kehittämistyön eettisyys ja luotettavuus 

Kehittämistyössä voidaan ajatella pätevän samat eettiset säännöt kuin ihmisten 

välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnassa ylipäänsäkin. Oleellisia ovat 
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korkea moraali, rehellisyys ja huolellisuus. Työelämälähtöisessä kehittämis-

työssä on lisäksi huomioitava paitsi tieteellisen tutkimuksen myös yritysmaailman 

eettiset säännöt sekä kehittämistyön tulosten käytännön hyödynnettävyys. (Oja-

salo, Moilanen & Ritalahti 2009, 48.)   

Tälle opinnäytetyölle saatiin eettinen lausunto Eksoten eettiseltä työryhmältä. Ek-

soten eettisen työryhmän tehtävänä on antaa lausunto niistä tutkimuksista, jotka 

eivät ole tutkimuslain tarkoittamalla tavalla lääketieteellisiä tutkimuksia, mutta 

kohdistuvat asiakkaisiin/potilaisiin tai ovat luonteeltaan/aihepiiriltään erityisen ar-

kaluontoisia (Eksote 2018c).  

Hyvän tutkimusetiikan mukaisesti myös työelämälähtöisessä kehittämistyössä 

osallistujien tai kehittämisen kohteena olevien ihmisten on tiedettävä, mitkä ovat 

kehittämistyön kohde ja tavoitteet sekä mikä heidän oma roolinsa on (Ojasalo 

ym. 2009, 48). Päihdeongelmaisille isille suunnattuun ryhmään osallistuminen oli 

vapaaehtoista ja osallistujille annettiin etukäteen tietoa ryhmän sisällöstä ja toi-

minnasta sekä siitä, että kyseessä on opinnäytetyöhön liittyvä pilottiryhmä, jotta 

he pystyivät itse arvioimaan omaa osallistumistaan ryhmään. Ryhmään osallistu-

minen tai osallistumattomuus ei vaikuttanut heidän tai heidän perheensä hoitoon 

tai asiointiin terveydenhuoltopalveluissa.   

Ryhmän aloitustapaamisella sovittiin yhteiset pelisäännöt ryhmän toiminnalle. 

Osallistujilla oli mahdollisuus olla itse luomassa ryhmän sääntöjä, joten niihin oli 

helpompi sitoutua. Vaitiolovelvollisuus sitoi koko ryhmän toimijoita. Aiheen sen-

sitiivisyydestä johtuen, ryhmään osallistuminen oli anonyymia. Ryhmäläisten 

henkilötietoja ei kerätty, eikä heidän potilasasiakirjoihinsa tullut merkintää ryh-

mään osallistumisesta. Mikäli osallistujan psyykkisestä voinnista tai perheen ti-

lanteesta olisi herännyt huoli, olisi asiaan puututtu ammatillisen osaamisen väli-

neillä, kuten keskustelun turvin tai ohjattu oikeanmukaisen avun piiriin. Tarvitta-

essa olisi tehty lastensuojeluilmoitus osallistujan kanssa yhteistyössä.  

Opinnäytetyön aihe on sensitiivinen, koska päihdeongelmaisen isän vanhem-

muus saattaa viitata aiheisiin, jotka aiheuttavat häpeää tai esiin nousee asioita, 

jotka ovat laittomia tai tabuja. (Kallinen, Pirskanen, Rautio. 2015; 16.) Voidaan 

myös perustellusti olettaa, että päihdeongelmaisen isän omaan henkilöhistoriaan 
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ja nykyiseen elämäntilanteeseen liittyy kuormittavia ja haavoittavia tekijöitä ja joi-

den käsittely siksi vaatii erityistä hienotunteisuutta. Ryhmätapaamisten sisältöjen 

ja ryhmän toiminnan suunnittelussa huomioitiin osallistujien mahdolliset erityis-

piirteet ja kyvykkyys käsitellä vaikeita ja herkkiä aiheita. Opinnäytetyön tekijöiden 

oma rooli ryhmän ohjaajina oli tunnistaa ryhmädynamiikkaan liittyvät erityispiir-

teet ja kunnioittaa jokaisen ryhmäläisen mielipidettä. Lisäksi koettiin, että amma-

tillinen osaaminen paransi kykyä havainnoida ryhmäläisten nonverbaalista vies-

tintää ja reagoida siihen.   

Sekä ryhmään osallistuneiden miesten että vertaisisän oikeutta anonymiteettiin 

pidettiin tässä opinnäytetyössä ensisijaisen tärkeänä. Koska osallistujia yksittäi-

sissä ryhmätapaamisissa oli vähän, ei anonymiteetin turvaamisen vuoksi ryhmien 

sisältöjä tai ryhmissä käytyjä keskusteluja avata tässä opinnäytetyössä tarkem-

min. Kehittämispäiväkirjassa, keskusteluissa eikä missään dokumentoinnin vai-

heessa tuotu esiin osallistujien henkilöllisyyksiä.  

Luotettavuutta on arvioitava tutkimustoiminnan, tiedon ja sen hyödyntämisen 

kannalta. Siinä selvitetään, kuinka totuudenmukaista tietoa on saatu ja sitä voi-

daan arvioida uskottavuudella, vahvistettavuudella ja refleksiivisyydellä (Kylmä 

ym. 2007, 127)   

Uskottavuudella varmistetaan, että tutkimustulokset vastaavat osallistuneiden 

käsityksiä tutkittavasta aiheesta ja sitä voidaan vahvistaa osallistujien kanssa eri 

vaiheissa (Kylmä ym. 2007, 128) Uskottavuutta pyrittiin lisäämään käymällä tii-

vistä dialogia opinnäytetyön tekijöiden, työelämän ohjausryhmän, vertaisen sekä 

ryhmäläisten kesken. Ohjausryhmä oli kehittämistyön prosessissa mukana alusta 

alkaen ja vertainen tuli mukaan keväällä 2017, jolloin asiakasnäkökulmaa saatiin 

vahvistettua. Vertaisen, ohjausryhmän ja tekijöiden SWOT-analyyseista nousi 

esiin samankaltaisia pohdintoja, mikä selvästi nostaa luotettavuutta.  Ryhmästä 

saadun palautteen perusteella voitiin muokata toimintaa asiakkaan tarpeita vas-

taaviksi ja näin asiakasymmärrystä saatiin vahvistettua.  

Kehittämispäiväkirjaa pidettiin yllä prosessin alusta alkaen. Siinä näyttäytyy ke-

hittämistyön prosessimaisuus, mikä lisää vahvistettavuutta. Kehittämispäiväkir-

jan merkinnöistä ja muistiinpanoista on nähtävissä suunnitelma, muutokset sekä 



45 

perusteet muutoksille. Kehittämistyön prosessia on raportoitu siten, että aihepiiriä 

tuntematon voi tulkita sitä oikein. Tämä lisää vahvistettavuutta, mikä on yksi luo-

tettavuuden arvioinnin kriteeri.   

Luotettavuudessa on tärkeä arvioida myös opinnäytetyön tekijöiden roolia. Tä-

män opinnäytetyön tekijät työskentelevät sairaanhoitajana päihdeklinikalla sekä 

terveydenhoitajana neuvolassa.  Molempien osaamisen ydinalueet hyödynnettiin 

luontevasti opinnäytetyön eri vaiheissa. Merkittävää on myös pohtia ja tunnistaa 

mahdolliset ammattirooleihin liittyvät ennakkokäsitykset, jotka saattaisivat vaikut-

taa lopputulokseen. Kehittämispäiväkirja toimii tälle pohdinnalle hyvänä reflektio-

alustana.   

Neljäs luotettavuuden kriteeri on siirrettävyys, jolla tarkoitetaan tulosten siirrettä-

vyyttä vastaaviin tilanteisiin. Tarkoituksena on antaa riittävän kuvailevaa tietoa 

osallistujista ja ympäristöstä (Kylmä ym. 2007, 129). Tämän opinnäytetyön tulok-

sen on tarkoitus olla hyödynnettävissä yhtenä työkaluna työntekijöiden käyttöön. 

Ryhmätoimintamalli on siksi pyritty kuvaamaan mahdollisimman tarkasti, toi-

saalta korostaen arvioinnissakin esiin noussutta asiakasymmärryksen merki-

tystä, ja kykyä soveltaa ryhmätoimintamallia kulloisenkin ryhmän tarpeiden mu-

kaan. 

6.3 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

Kokemus yksikköorganisaatioiden rajat ylittävästä, moniammatillisesta yhteis-

työstä oli opinnäytetyön tekijöille hyvin myönteinen. Pilottiryhmästä keskusteltiin 

läpi opinnäytetyöprosessiin sekä päihdeklinikan että neuvolan työyhteisöissä ja 

toivottavaa on, että kipinä työparin hakemiseen oman yksikön ulkopuolelta jää 

kytemään. Vertaisen kanssa työskentely koettiin antoisana ja asiakasnäkökul-

maa syventävänä myös omassa perustyössä.  

Pilottiryhmän aikana näyttäytyi voimakkaana päihteitä käyttävien miesten tarve 

puhua isyydestään ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Keskustelu isyyteen liittyvistä 

teemoista onnistui osallistujien vaikeistakin päihdeongelmista huolimatta. Ryh-

mään osallistuneella saattoi olla taustalla sukupolvien ketju päihteiden ongelma-

käytössä ja toimintamallit siten opittuja. Toisaalta todettiin, että ryhmäläisten tietyt 

valmiudet vanhemmuuskeskusteluun olivat puutteelliset, mahdollisesti johtuen 
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siitä, ettei vanhemmuutta ollut koskaan käsitelty heidän perheissään. Myös tun-

teiden ilmaisu puhumalla muiden kuullen saattoi joillekin osallistujista olla häm-

mentävä kokemus. Vaikka ryhmään sitoutuminen oli päihdeongelmasta johtuen 

niin ikään haastavaa, voidaan ryhmätapaamisten uskoa olleen osallistujille myön-

teinen ja heidän isyyttään tukeva kokemus.   

Etelä-Karjalan alueella päihdehuollon avopalvelujen asiakasmäärät ovat muuta-

man edeltävän vuoden aikana selvästi lisääntyneet (kuva 11). Voidaan perustel-

lusti olettaa, että varhaisella puuttumisella päihteiden käyttöön vaikutetaan sekä 

päihdehuollon avopalvelukäyntien että päihdehaittojen vähenemiseen. 

Kuva 11 päihdehuollon avopalvelujen asiakkaat Etelä-Karjalassa 2015-2017. 

(Lähde: sotkanet.fi) 

Myös ohjausryhmän arvioinnin yhteydessä nostettiin esiin keskustelu asiakkaan 

oikea-aikaisesta ohjautuvuudesta palveluihin. Pohdintaa syntyi mm. mahdolli-

sesta isälle varattavasta omasta neuvolakäynnistä, jolla voitaisiin nostaa esiin 

erityisesti isyyteen liittyviä haasteita sekä keskustella mahdollisesta päihteiden-

käytöstä. Rutiininomaisesti kaikille isille tarjottava neuvolakäynti ei olisi leimaava 

vaan ennaltaehkäisyn näkökulmaa korostava. Niillä isillä joilla päihteidenkäyttö 

on jo liiallista voi varhainen puuttuminen muuttaa suhtautumista siihen vaikka on-

gelmaa ei olisi vielä muutoin valmis myöntämään.   

Lastensuojelun kanssa tehtävällä yhteistyöllä olisi varmasti mahdollista lisätä ryh-

mään osallistuvien määrää merkittävästi. Tämä voisi kuitenkin osaltaan vaaran-

taa vapaaehtoisuutta ja lisätä pelkoa osallistumattomuuden seuraamuksista. 

Edelleen lastensuojelun kanssa tehtävä yhteistyö voidaan kokea ristiriitaiseksi 

ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista painotettaessa.     
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Mikäli ryhmän markkinointi ja ryhmään ohjautuminen toteutuisivat osin tai pää-

osin esimerkiksi sosiaalisen median tai lehti-ilmoitusten kautta, vähentäisi se to-

dennäköisesti leimautumisen pelkoa ja ns. kasvojen menettämisen pelkoa neu-

volassa tai muussa tutussa toimintaympäristössä. Erityisesti ohjausryhmässä 

nousi esiin myös ajatus ryhmän markkinoimisesta jo ennen kuin ryhmää on vielä 

yksilöity toteuttamisen tasolle. Infotilaisuudet tuovat ohjaajat ja ryhmän sisällöt 

helpommin lähestyttäviksi ja kynnys sekä ohjata että osallistua ryhmään madal-

tuu.  

Jatkossa on hyvä varmasti pohtia myös ryhmän järjestämistä verkkototeutuk-

sena, näin voitaisiin mahdollisesti madaltaa osallistumisen kynnystä eikä se olisi 

aika- tai paikkasidonnainen. Verkossa suljetulla alustalla nimimerkillä käytävät 

keskustelut tukisivat myös osallistujien anonymiteettiä, etenkin näin pienellä paik-

kakunnalla jossa “kaikki tuntevat toisensa”.   

Tämä ryhmätoimintamalli luovutetaan sovitusti LAPE-hankkeen käyttöön. Opin-

näytetyötä ja ryhmätoimintamallia on myös tarkoitus esitellä soveltuvissa toimin-

tayksiköissä sekä asettaa vapaasti luettavaksi Eksoten sisäisessä verkossa. 

Näin mahdollistetaan ryhmätoimintamallin käyttö työkaluna mahdollisimman vai-

vattomasti. Lisäksi toivotaan, että työtä jalkautetaan esimiestasolla soveltuvissa 

avopalveluiden yksiköissä, jotta päihdeongelmaisten isien mahdollisuudet ohjau-

tua oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä avun piiriin parantuvat. 
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