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TIIVISTELMÄ 

 
 
Kivimäki, Juulia. Produktiona perehdytyskansio Rauman Perhetukikeskuksen tukiosas-
tolle. Pori, kevät 2012, 45 s., 1 liite. 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Länsi, Pori. Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosiaali- 
ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto, Sosionomi (AMK). 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä kokonaisvaltainen ja toimiva perehdytyskansio 
osaksi uuden työntekijän perehdytysprosessia Rauman Perhetukikeskuksen tukiosas-
tolla. Opinnäytetyö on työelämää palveleva, koska perehdytyskansio oli toivottu lisä 
tukiosastolle. Tavoitteena on, että perehdytyskansio palvelee Perhetukikeskuksen hen-
kilökuntaa yhteisesti sovitulla tavalla. 
 
Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla perehdytettävä 
oppii tuntemaan työpaikkansa, sen toiminta-ajatuksen ja liikeidean sekä työpaikan toi-
mintaperiaatteet ja toimintatavat. Perehdytyksen tarkoituksena on, että perehdytettävä 
eli uusi työntekijä pystyy mahdollisimman nopeasti työskentelemään itsenäisesti. Kaik-
kien osapuolten kannalta on tärkeää, että perehdyttäminen on laadukasta ja tehokasta. 
Hyvin hoidettu perehdyttäminen luo vahvan perustan työn tekemiselle ja yhteistyölle. 
Perehdyttämisessä pyritään luomaan myönteinen asennoituminen työtä ja työyhteisöä 
kohtaan sekä sitouttamaan perehdytettävä työyhteisöön. Hyvä, perusteellinen ja aikaa-
kin vievä perehdyttäminen kannattaa, koska perehdyttämisen tuomat hyödyt tulevat 
ajan myötä monin verroin takaisin. 
 
Kasvatuskumppanuus ei rajoitu vain päivähoidon ympärille, vaikka se onkin lanseerattu 
siihen ympäristöön ensimmäisenä. Kasvatuskumppanuus toteutuu myös lastensuoje-
lussa, jolloin varhaiskasvatuksen ammattilaiset niin päiväkodeissa, kouluissa, perhekes-
kuksissa kuin lastensuojelussakin sitoutuvat lapsen huolenpidon, edun ja oikeuksien 
edistämiseen yhteisymmärryksessä vanhempien kanssa. Lapsen tarpeisiin ja edun to-
teuttamiseen perustuvan kasvatuskumppanuuden tavoitteena on, että lapsi toimijana ja 
oman elämänsä kokijana tulee kokonaisvaltaisesti nähdyksi, ymmärretyksi ja kannatel-
luksi. 
 
 
 
Asiasanat: perehdyttäminen, produktio, lastensuojelulaitos, kasvatuskumppanuus 
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ABSTRACT 
 
 
Kivimäki, Juulia. Orientation Guide for Support Department of Rauma Family Support 
Center. 45 p., 1 appendix. Language: Finnish. Pori, Spring 2012. 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option 
in Social Services and Education. Degree: Bachelor of Social Services. 
 
 
This thesis aimed at making a comprehensive and effective orientation guide for the 
orientation process of new employees to Support Department of Rauma Family Support 
Center. This thesis serves the work in the support department as the guidebook was 
desired to be additional support for the department. The objective of the thesis is that 
the guidebook will serve the employees in the Family Support Center with jointly 
agreed manners. 
 
The orientation refers to all the measures required for new employees to get to know 
the work, its mission, business idea, policies and practices. In the workplace the 
purpose of orientation is to familiarize the new employee, so that he or she will be able 
to work independently as soon as possible. It is important for all the parties included 
the orientation is of high quality and effective. A well-run orientation provides a firm 
basis for the work and cooperation. Orientation aims at creating a positive attitude 
towards work and the work community and to commit the new employee to the 
working community. A good and thorough orientation consumes time and resources, 
but it will pay back in time.  
 
Parenting partnership is not only limited around the day care, even though it was 
launched in that environment first. Parenting partnership is also implemented in child 
protection. Professionals in parenting partnership in day care centers, schools, family 
centers and child welfare continue to commit themselves to care for the child, look for 
his or her best interests in agreement with the parents. The child’s needs and rights 
come first when it comes to parenting partnership. The aim of the parenting 
partnership is that the child is noticed and given care and attention. 
 
 
 
Keywords: orientation, production, child welfare institution, parenting partnership 
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JOHDANTO 
 

 

Opinnäytetyönäni olen tehnyt Rauman Perhetukikeskuksen tukiosastolle perehdytys-

kansion, joka palvelee uusien työntekijöiden ja työharjoittelijoiden perehdyttämistä uu-

siin työtehtäviin ja uuden talon tavoille. Rauman Perhetukikeskus tarjoaa las-

tensuojelullisia palveluita raumalaisille ja mahdollisuuksien mukaan raumanseutulaisille. 

Rauman Perhetukikeskuksen työmuotoihin kuuluvat sekä avohuollon tukitoimet että 

sijaishuolto. (Rauman Perhetukikeskus i.a.) 

 

Olin Perhetukikeskuksen tukiosastolla työharjoittelussa ja sinä aikana kaipasin tukiosas-

ton kirjoittamattomien sääntöjen ja tapojen yhteenvetoa kirjallisena versiona. Siksi va-

litsin opinnäytetyöni aiheeksi perehdytyskansion tekemisen, koska tällöin kaikki oleelli-

nen tieto saataisiin yksien kansien väliin. Mielestäni jokaisessa työpaikassa pitäisi olla 

perehdytyskansio uusille työntekijöille, jolloin uuden työn omaksuminen olisi helpom-

paa. 

 

Lähdin ajatusteni ja ehdotusteni kanssa Perhetukikeskuksen esimiesten puheille ja siitä 

asia sitten lähti eteenpäin. Ajatukseni otettiin positiivisesti vastaan ja minulle näytettiin 

vihreää valoa perehdytyskansion suhteen. Sain paljon materiaalia Perhetukikeskuksesta 

ja minusta tuntuu, että perehdytyskansiosta tuli hieman laajempi kuin olin aluksi ajatel-

lut. Ajattelin ensin, että perehdytyskansio olisi hyvin yksinkertainen ja selkeä, esimer-

kiksi ilman kuvitusta. Kuitenkin ajan myötä päädyimme Perhetukikeskuksen esimiesten 

kanssa siihen, että asiallisten kuvioiden ja kuvien lisäksi myös pienet humoristiset sar-

jakuvat elävöittäisivät pitkää ja laajaa teoriatekstiä. 

 

Tässä opinnäytetyössä on teoriaa perehdyttämisestä, joka luonnollisesti linkittyy pereh-

dytyskansioon. Kerron myös kasvatuskumppanuudesta, koska esimerkiksi tukiosaston 

uuden työntekijän on hyvä ymmärtää myös kasvatuskumppanuuden merkitys tukiosas-

ton tyyppisessä lastensuojelupaikassa. On hyvä tietää, että lapsen biologiset vanhem-

matkin ovat mukana toiminnassa. Kasvatuskumppanuus linkittyy myös saamaani las-

tentarhanopettajan pätevyyteen. 
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Päädyin yhdessä Perhetukikeskuksen esimiehen kanssa valitsemaan opinnäytetyöhöni 

vain otteita tukiosaston perehdytyskansiosta, koska siellä on paljon tietoa, jota ei saa 

julkaista, esimerkiksi turvallisuusasiat, raha-asiat, erilaiset puhelinnumerot sekä työnte-

kijöiden nimet. Valikoidut otteet ovat täysin samanlaisia kuin ne ovat tukiosastolla ole-

vassa perehdytyskansiossakin. Vain sisällysluettelon olen tiivistänyt tähän opinnäyte-

työhöni yhdelle sivulle, sillä alkuperäisessä versiossa se on kahdella sivulla sivunume-

roiden kanssa. 
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2 OPINNÄYTETYÖNI PRODUKTIONA 

 

 

Vilkka ja Airaksinen (2003) kertovat Toiminnallinen opinnäytetyö -kirjassa, että ammat-

tikorkeakoulujen opinnäytetyö voidaan toteuttaa monella eri tavalla, se voi olla tutki-

mus- tai toimintapainotteinen. Toiminnallinen opinnäytetyö voidaan myös toteuttaa 

monella eri tavalla, esimerkiksi produktiona. Produktio tarkoittaa, että kirjallisen tuotok-

sen lisäksi jää jäljelle jokin konkreettinen tuotos: produkti. Produkti voi olla esimerkiksi 

kirja, kansio tai vihko. (Vilkka ja Airaksinen 2003, 9.) Valitsin toiminnallisen opinnäyte-

työn, koska halusin saada jotain konkreettista aikaan. Halusin tehdä jotain, mikä olisi 

myös työelämälähtöistä. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on jonkin käytännön toiminnan ohjeistami-

nen, opastaminen tai järkeistäminen, toisin sanoen toiminnallinen opinnäytetyö on am-

matilliseen käytäntöön suunnattu ohje, ohjeistus tai opastus. (Vilkka ja Airaksinen 

2003, 9.) Monet ammattikorkeakouluopiskelijat haluavat tehdä toiminnallisia opinnäyte-

töitä. Vilkan ja Airaksisen mukaan tähän on hyvin käytännönläheinen syy: ensin on kir-

joista saatu teoriatieto ja sen jälkeen työharjoitteluista saatu käytännöntieto. (Vilkka ja 

Airaksinen 2003, 5.) Toiminnallinen opinnäytetyö on erinomainen tapa yhdistää teoria 

ja käytäntö toisiinsa, jolloin teoriatieto konkretisoituu käytännöksi. 

 

Vilkka ja Airaksinen korostavat myös, kuinka tärkeää on työelämälähtöisyys ja käytän-

nönläheisyys opinnäytetyössä. On hyvä pitää yllä suhteita entisiin harjoittelupaikkoihin, 

jotta yhteydet työelämään pysyisivät auki ja saisi syventää tietoja ja taitoja jostakin 

alalla kiinnostavasta aiheesta. (Vilkka ja Airaksinen 2003, 16.) Vilkkaan ja Airaksisen 

mukaan opiskelijan vastuuntunto opinnäytetyöstä pysyy yllä, kun työlle on toimek-

sianto. Samalla opiskelija oppii tietynlaista projektinhallintaa, johon kuuluu suunnitel-

mien, toimintaehtojen ja -tavoitteiden tekemistä sekä aikataulutettu toiminta ja toivot-

tavasti mutkaton tiimityö. (Vilkka ja Airaksinen 2003, 17.)  
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3 OPINNÄYTETYÖNI TAVOITTEET 

 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on tehdä kokonaisvaltainen, monipuolinen ja käyttökelpoi-

nen perehdytyskansio Rauman Perhetukikeskuksen tukiosastolle. Perehdytyskansio on 

tärkeä jokaisessa sosiaalialan työpaikassa, sillä sen avulla voi ottaa lyhyellä varoitus-

ajalla uudemmankin sijaisen töihin.  

 

Tavoitteenani on, että tukiosaston perehdytyskansiota käytetään ja se koetaan oikeasti 

hyödylliseksi. Itsellä on enemmän motivaatiota tehdä opinnäytetyötä, kun tietää, että 

perehdytyskansiota tarvitaan tukiosastolla. Opinnäytetyöni on siis työelämää palveleva, 

koska perehdytyskansio on toivottu lisä tukiosastolle. 

 

On hyvä ottaa produktioon mukaan sekä esimies- että työntekijätaho. Molempien näkö-

kulma on tärkeä perehdytyskansiossa. Kun perehdytyskansiosta löytyvät molempien 

tahojen mielestä tärkeimmät tiedot, on todennäköisempää, että kansiota käytetään ak-

tiivisesti. Tavoitteenani on, että perehdytyskansio palvelee Perhetukikeskuksen henkilö-

kuntaa yhteisesti sovitulla tavalla.  

 

Ajan myötä asiat ja käytännöt muuttuvat. On tärkeää, että kansiota pidetään ajan ta-

salla vuosien saatossa. Päätin tehdä perehdytyskansion tukiosastolle sekä paperisena 

että sähköisenä versiona. Paperisena versiona perehdytyskansio on esillä hyllyssä kaik-

kien luettavissa ja siihen on aina tarvittaessa helppo palata. Sähköiseen versioon on 

puolestaan kätevä päivittää tarvittavat muutokset, jolloin on myös tärkeää muistaa tu-

lostaa päivitetyt sivut paperiseen versioon. Pääasia on, että paperinen ja sähköinen pe-

rehdytyskansio ovat sisällöltään samanlaiset. 
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4 PEREHDYTTÄMINEN 

 

 

Perehdyttäminen käsitteenä tuntuu yksiselitteiseltä. Sen tarkempi sisältö on kuitenkin 

muuttunut ajan kuluessa ja toisaalta eri organisaatioissa perehdyttäminen merkitsee ja 

tulee jatkossa merkitsemään eri asioita. Tähän vaikuttaa erityisesti tapa, jolla organi-

saatio kytkee perehdyttämisen strategiaansa ja muuhun toimintaansa. (Kupias ja Pelto-

la 2009, 17.) 

 

Perehdyttämistä ja työnohjausta tarvitaan jatkuvasti. Työyhteisöissä, työssä ja koko 

yhteiskunnassa tapahtuu koko ajan muutoksia. Määräaikaisia ja tilapäisiä työntekijöitä 

käytetään monissa työyhteisöissä yhä enemmän ja enemmän. Perehdytyksen tarkoituk-

sena on, että perehdytettävä eli uusi työntekijä pystyy mahdollisimman nopeasti työs-

kentelemään itsenäisesti. Kaikkien osapuolten kannalta on tärkeää, että perehdyttämi-

nen on laadukasta ja tehokasta. (Kangas ja Hämäläinen 2007, 1.) 

 

 

4.1 Perehdyttämisen tavoitteet 

 

Perehdyttäminen voidaan Kankaan ja Hämäläisen mukaan jakaa kahteen eri osa-aluee-

seen: yritykseen, työyhteisöön ja talon tapoihin perehdyttämiseen sekä työhön pereh-

dyttämiseen eli työnopastukseen. Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toi-

menpiteitä, joiden avulla perehdytettävä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen toiminta-

ajatuksen ja liikeidean sekä työpaikan toimintaperiaatteet ja toimintatavat. Perehdytet-

tävän on hyvä saada yleiskuva yrityksestä, toiminnan tarkoituksesta ja arvoista sekä 

toimintatavoista. On myös hyvä tietää yrityksen omistussuhteet ja ainakin pääpiirteit-

täin yrityksen organisaatio. (Kangas ja Hämäläinen 2007, 2.) Perhetukikeskuksen tuki-

osaston perehdytyskansiossa kerrotaan siis myös muista talon työmuodoista sekä 

Rauman kaupungista työnantajana, koska uuden työntekijän on hyvä saada kokonais-

kuva koko organisaatiosta. 

 

Perehdytyksen avulla perehdytettävä oppii tuntemaan työyhteisön eli työpaikkansa asi-

akkaat, työkaverit, esimiehet ja yhteistyökumppanit. Perehdytettävän on hyvä tietää, 

mistä saa tarvittaessa lisätietoa aiheesta kuin aiheesta. Perehdytettävän tulee myös 
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tietää omaan työhönsä kohdistuvat odotukset, ymmärtää oma vastuu koko työyhteisön 

toiminnassa sekä tietysti oppia työtehtävänsä ja niihin liittyvät turvallisuusohjeet. (Kan-

gas ja Hämäläinen 2007, 2.) Tukiosaston perehdytyskansiossa kerrotaan muun muassa 

tukiosaston ohjaajan tehtäväkuvaus ja tukiosaston kunkin työvuoron työtehtäviä, jotta 

uusi työntekijä hahmottaisi mitä häneltä odotetaan ja mitä hänen tulisi tehdä. 

 

Kupiaksen ja Peltolan mukaan hyvä perehdyttäminen käsittää sekä erilaiset käytännön 

toimet, jotka helpottavat työssä aloittamista, että tulokkaan osaamisen kehittämisen ja 

varsinaisen opastuksen työtehtävään, työympäristöön ja koko organisaatioon. Hyvä 

perehdyttäminen ottaa huomioon tulokkaan osaamisen ja pyrkii hyödyntämään sitä 

mahdollisimman paljon jo perehdyttämisprosessin aikana. Hyvä perehdyttäminen aut-

taa kaikkia tahoja, niin työnantajaa, työyhteisöä kuin tulokastakin onnistumaan työs-

sään. (Kupias ja Peltola 2009, 19.) 

 

Riippumatta siitä mihin tehtävään organisaatiossa uusi työntekijä tulee, hänet on pe-

rehdytettävä, toisin sanoen perehdyttämisen luonne vaihtelee henkilön tehtävän mu-

kaan. Myös perehdytettävän kokemus on huomioitava, koska esimerkiksi nuorella työn-

tekijällä on yleensä kokenutta työntekijää vähemmän valmiuksia ottaa haltuun uutta 

työympäristöään. Mitä vähemmän uudella tulokkaalla on työkokemusta ja ammatillista 

osaamista, sitä keskeisempään asemaan nousevat tulokkaan ohjaus ja osaamisen siir-

täminen. (Kjelin ja Kuusisto 2003, 163.) Kokenut työntekijä on jo tottunut työskentele-

mään erilaisissa työtehtävissä ja työyhteisöissä. Hän on usein aktiivisempi ja oma-

aloitteisempi kuin nuori, jolla on vähemmän ammattiosaamista ja työkokemusta. (Ös-

terberg 2009, 103.) Nuori työntekijä tarvitsee tietoa aivan perusasioista enemmän kuin 

kokeneempi työntekijä ja näin ollen perehdyttämisjakso kestää hänellä pidempään kuin 

kokeneemmalla tulokkaalla (Kjelin ja Kuusisto 2003, 163; Österberg 2009, 103). 
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4.2 Työharjoittelijoiden ja lyhytaikaisten sijaisten perehdyttäminen 

 

Työpaikoille on tullut ja tulee yhä enemmän opiskelijoita, joiden opintoihin kuuluu eripi-

tuisia työharjoittelujaksoja. Esimerkiksi peruskoulun työelämään tutustujat eli TET-

harjoittelijat ovat työpaikoissa yleensä pari viikkoa ja ammatillisista oppilaitoksista tule-

vat opiskelijat voivat olla työharjoittelussa parista viikosta kahteen tai kolmeen kuukau-

teen. Opiskelija tekee yleensä opettajansa ja työharjoitteluohjaajansa kanssa yhdessä 

henkilökohtaisen oppimissuunnitelman, jonka avulla opiskelija perehtyy kyseiseen työ-

paikkaan ja työhön. Samalla he sopivat, kuka perehdyttää opiskelijan erilaisiin työtehtä-

viin. (Kangas ja Hämäläinen 2007, 3.) 

 

Työharjoittelijoiden, lyhytaikaisten sijaisten ja muiden tilapäisten työntekijöiden pereh-

dyttämiseen on yleensä käytettävissä vain vähän aikaa, siksi on tärkeää heitä perehdy-

tettäessä keskityttävä vain työn kannalta olennaisimpiin ja tärkeimpiin asioihin. (Kangas 

ja Hämäläinen 2007, 3; Österberg 2009, 102). Perehdyttäjän työtä helpottaa luonnolli-

sesti se, jos sijaiset ovat esimerkiksi työharjoittelusta ennestään tuttuja. Lyhytaikaisia 

sijaisia ei näin siis tarvitsisi perehdyttää aina alusta alkaen. (Kangas ja Hämäläinen 

2007, 3.) 

 

Työpaikoilla on hyvä myös varautua siihen, että lyhytaikaiset sijaiset voivat vaihtua mel-

kein jatkuvasti. Siksi onkin hyvä koota heitä varten omaa perehdyttämisaineistoa, esi-

merkiksi muistilista tärkeimmistä asioista. (Kangas ja Hämäläinen 2007, 3.) Perehdy-

tettävälle voi koota myös tietopaketin, josta löytyy erilaista yritystä koskevaa aineistoa, 

kuten toiminta- ja vuosikertomus, esitteitä, työohjeet, toimenkuvat ja henkilöstön yh-

teystiedot. Myös mahdollinen perehdyttämisohjelma on hyvä antaa perehdytettävälle, 

jotta hän näkee, että häntä on odotettu ja hänelle annetaan aikaa omaksua työ-

tehtäviinsä liittyvät asiat. (Österberg 2009, 109.) 

 

 

4.3 Pitkään työelämästä pois olleiden perehdyttäminen 

 

Pitkiltä perhevapailta, ulkomailta työskentelyjakson tai pitkän opiskelujakson jälkeen 

työhön palaavalle on myös hyvä järjestää perehdytys. Jo yhdessä vuodessa työtehtä-

vissä, käytettävässä tekniikassa ja työympäristössä on saattanut tapahtua monia muu-
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toksia, joista poissaolija ei ole selvillä. Tällöin perehdyttämisen laajuus on arvioitava 

tapauskohtaisesti. Perusteellinen perehdyttäminen saattaa siis hyvinkin olla tarpeen. 

(Österberg, 2009, 102.) 
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5 PEREHDYTTÄMISEN HYÖDYT 

 

 

Hyvin hoidettu perehdyttäminen luo vahvan perustan työn tekemiselle ja yhteistyölle. 

Perehdyttämisen avulla perehdytettävä saa monenlaista tietoa ja taitoa, jota hän tarvit-

see aloittaessaan uuden työnsä. Mitä nopeammin perehdytettävä oppii uudet asiat, sitä 

joustavammin hän pystyy työskentelemään itsenäisesti, ilman muiden apua. Perehdyt-

tämisessä pyritään luomaan myönteinen asennoituminen työtä ja työyhteisöä kohtaan 

sekä sitouttamaan perehdytettävä työyhteisöön. Hyvä ja perusteellinen pereh-

dyttäminen vie aikaa, mutta se tulee ajan myötä monin verroin takaisin. (Kangas ja Hä-

mäläinen 2007, 4.) Vaikka työnantajasta saattaa tuntua työsuhteen alussa perehdytys-

jakson olevan aikaa ja resursseja vievää, niin pidemmän päälle hyvä perehdyttäminen 

kantaa hedelmää koko työyhteisöä ajatellen. Perehdyttämisohjelman laatiminen kuuluu 

yleensä yrityksissä henkilöstöasiantuntijan työtehtäviin (Österberg 2009, 101). 

 

Perehdyttäminen on tärkeää monestakin syystä. Oikean ja perusteellisen perehdyttämi-

sen myötä perehdytettävä oppii työnsä nopeasti ja heti oikein. Näin mahdollisten vir-

heiden määrä vähenee ja samoin vähenee virheiden korjaamiseen tarvittava aika. 

Usein virheiden korjaamiseen kuluu useammankin työntekijän työaikaa, joten asialla on 

merkitystä. (Kangas ja Hämäläinen 2007, 4; Österberg 2009, 101.) Perehdyttäminen 

hyödyttää siis koko työyhteisöä. Kaikki tämä vaikuttaa myönteisesti myös tulokkaan 

mielialaan, motivaatioon ja jaksamiseen. (Kangas ja Hämäläinen 2007, 4.) 

 

Aloittelijalta saattaa puuttua turvallisen työskentelyn perustietoja ja -taitoja. Siksi tapa-

turmia ja onnettomuuksia sattuu erityisesti yleensä uutta tehtävää aloitteleville työnte-

kijöille. Työturvallisuusasiat kuuluvat keskeisenä asiana jokaiseen perehdytysohjelmaan, 

jotta työtapaturmat ja turvallisuusriskit vähenisivät. (Kangas ja Hämäläinen 2007, 4.) 

 

Myönteinen ensivaikutelma kannustaa ja rohkaisee uutta tulokasta. Kun hänet toivote-

taan ystävällisesti tervetulleeksi uuteen työpaikkaan ja häntä opastetaan alussa riittä-

västi, hänen työmotivaationsa todennäköisesti vahvistuu. Jos uusi tulokas tuntee olon-

sa lähinnä häiriöksi muille työntekijöille ja jos hänet jätetään liian aikaisin suoriutumaan 

yksin työtehtävistä, hänen motivaationsa todennäköisesti heikkenee. Yksi tärkeimmistä 

poissaolojen määrästä ja henkilöstön vaihtuvuudesta kertoo juuri työmotivaatio. Sitä 
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voidaan vahvistaa tai heikentää sillä, miten yrityksessä perehdyttäminen hoidetaan. 

(Kangas ja Hämäläinen 2007, 5.) 

 

Ylimääräisiltä kustannuksilta vältytään, kun myös perehdyttäminen hoidetaan niin kuin 

aiemmin on sovittu. Kustannuksia syntyy monista asioista, kun perehdyttäminen ja 

työnopastus hoidetaan huonosti. Miten paljon maksavat esimerkiksi virheiden korjaami-

nen, sekaannukset ja niiden selvittäminen, tapaturmat ja niiden hoitaminen, hävikki 

sekä poissaolojen lisääntyminen ja henkilöstön vaihtuminen? (Kangas ja Hämäläinen 

2007, 5.) 

 

Perehdyttäminen vaikuttaa myös yrityskuvaan. (Kangas ja Hämäläinen 2007, 5.) Yritys-

kuva tarkoittaa sitä kokonaiskuvaa ja -käsitystä yrityksestä sekä yrityksen sisällä että 

sen ulkopuolella. Yrityskuva voi muodostua kokemuksista, tiedoista, päätelmistä, asen-

teista, uskomuksista ja tunteista yritystä kohtaan. (Taloussanakirja i.a.) Esimerkiksi työ-

harjoittelijoiden kertomukset työpaikasta vaikuttavat siihen mielikuvaan, jonka muut 

opiskelijat tai kotiväki muodostavat omassa mielessään. Mielikuva vaikuttaa osaltaan 

siihen, miten innokkaasti muut opiskelijat hakevat sieltä työharjoittelupaikkaa tai myö-

hemmin töitä tai siihen, miten myönteisesti opettajat suhtautuvat yritykseen yhteistyö-

kumppanina. (Kangas ja Hämäläinen 2007, 5.) 

 

Parhaimmillaan perehdyttäminen on hyvin luonteva tapahtumien ketju, jossa uuden 

tulokkaan oppimista tuetaan sopivalla vauhdilla ja jossa varmistetaan, että hänen roo-

linsa organisaatiossa muotoutuu sellaiseksi kuin alkuperäinen tavoite oli (Kjelin, Kuu-

sisto 2003, 163). Hyvä perehdyttäjä onkin yleensä kohtuullisen kokenut työntekijä, 

mutta ei kuitenkaan niin aloilleen asettunut, että olisi jo itse unohtanut, miltä tuntuu 

aloittaa uudessa ympäristössä. Perehdyttäjäksi kannattaa luonnollisesti valita henkilö, 

joka pitää omasta työstään. Hyviä vaihtoehtoja perehdyttäjiksi on organisaatiossa 

yleensä paljon, eikä perehdyttämistä monesti kannatakaan nimetä vain muutamien 

henkilöiden tehtäväksi. Keskeisin hyvän perehdyttäjän ominaisuus on kiinnostus toisen 

auttamiseen ja opastamiseen. (Kjelin ja Kuusisto 2003, 195-196.) 
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6 PEREHDYTTÄMISTÄ OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

 

 

Työnteko ja siihen oppiminen on lainsäätäjän erityisessä suojeluksessa. Laeissa on mo-

nia suoria määräyksiä ja viittauksia perehdyttämiseen. Huomiota on kiinnitetty nimen-

omaan työnantajan vastuuseen opastaa työntekijä työhönsä. Perehdyttämistä käsittele-

vät erityisesti työsopimuslaki, työturvallisuuslaki, laki yhteistoiminnasta yrityksissä ja 

yhdenvertaisuuslaki. (Kupias ja Peltola 2009, 20.) 

 

 

6.1 Työsopimuslaki ja työturvallisuuslaki 

 

Työsopimuslain mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä voi suoriu-

tua työstään myös yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutettaessa 

tai kehitettäessä. Työnantajan on pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia ke-

hittyä kykyjensä mukaan työurallaan. (Työsopimuslaki, 1 § i.a.) 

 

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huoleh-

timaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tämä tarkoittaa, että 

työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön 

samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan on 

suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi 

tarvittavat toimenpiteet. (Työturvallisuuslaki, 8 § i.a.)  

 

Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaarateki-

jöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus 

huomioon ottaen työntekijä perehdytetään työhön ja työpaikan työolosuhteisiin. (Työ-

turvallisuuslaki, 14 § i.a.) 

 

Työturvallisuus on erittäin tärkeä osa huolella suoritettua perehdyttämistä. Turvallisuus 

työpaikalla on paljon enemmän kuin oikein opastettua työvälineiden käyttöä. Palvelu-

työpaikoilla törmätään hyvin monimuotoisiin turvallisuuteen liittyviin tilanteisiin. Osa 

asiakkaista hakee oikeuksiaan uhkaamalla työntekijöitä. (Kupias ja Peltola 2009, 23.) 
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Työturvallisuudessa ei ole kyse pelkästään uhasta fyysiselle turvallisuudelle vaan myös 

henkinen turvallisuus on varmistettava. (Kupias ja Peltola 2009, 24). 

 

 

6.2 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 

 

Lailla edistetään yrityksen ja sen henkilöstön välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimin-

tamenettelyjä, jotka perustuvat henkilöstölle oikeaan aikaan annettuihin ja riittäviin tie-

toihin yrityksen tilasta ja sen suunnitelmista. Tavoitteena on yhteisymmärryksessä ke-

hittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtä-

viin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. 

(Laki yhteistoiminnasta yrityksissä, 1 § i.a.) 

 

Olennaista työpaikoilla on tehdä perehdyttämisen järjestelyt näkyviksi. Työntekijöiden 

tulee tietää, miten heidän tulevat työtoverinsa tai he itse työtehtäviä vaihtaessa saavat 

koulutusta ja opastusta. Sama koskee tilanteita, joissa työmenetelmät muuttuvat tai 

kehittyvät. Avoin tiedottaminen ja keskustelu vähentävät epävarmuutta ja vahvistavat 

koko työyhteisön vastuuta. Neuvottelujen ennaltaehkäisevä ja luottamusta lisäävä vai-

kutus ulottuu yksittäisen työntekijän lisäksi koko työyhteisöön. (Kupias ja Peltola 2009, 

26.) 

 

 

6.3 Yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki 

 

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutu-

mista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain soveltamisalaan 

kuuluvissa syrjintätilanteissa. (Yhdenvertaisuuslaki, 1§ i.a.) Ketään ei saa syrjiä iän, et-

nisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mieli-

piteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henki-

löön liittyvän syyn perusteella. (Yhdenvertaisuuslaki, 6 § i.a.) Naisten ja miesten väli-

sestä tasa-arvosta koskevan lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä 

ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa 

naisten asemaa erityisesti työelämässä. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 

1§ i.a.) 
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Perehdyttämisessä on luotava mahdollisuudet siihen, että sukupuolesta tai taustasta 

riippumatta henkilöllä on mahdollisuus menestyä työssään. Kangas ja Peltola kysyvät-

kin, löytyykö yrityksestä käytäntöjä, jotka hankaloittavat tai edistävät vain toisen suku-

puolen menestystä. Onko johdonmukaisesti luotu sellaisia toimintatapoja, jotka mah-

dollistavat kaikille työntekijöille yhtäläiset edellytykset uusien tehtävien opetteluun? 

(Kupias ja Peltola 2009, 25.) 
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7 KASVATUSKUMPPANUUS LASTENSUOJELUSSA 

 

 

Kasvatuskumppanuus ei rajoitu vain päivähoidon ympärille, vaikka se onkin lanseerattu 

siihen ympäristöön ensimmäisenä. Kasvatuskumppanuus toteutuu myös lastensuojelun 

piirissä, jolloin varhaiskasvatuksen ammattilaiset niin päiväkodeissa, kouluissa, perhe-

keskuksissa kuin lastensuojelussakin sitoutuvat lapsen huolenpidon, edun ja oikeuksien 

edistämiseen yhteisymmärryksessä vanhempien kanssa (Kekkonen i.a.). Näin ollen uu-

den työntekijän on hyvä tietää, mitä kasvatuskumppanuus tarkoittaa lastensuojelun 

piirissä. Esimerkiksi juuri Perhetukikeskuksen tukiosastolle tulevan uuden työntekijän 

on hyvä tietää ja tiedostaa, miten lapsen biologiset vanhemmat ovat mukana lapsen 

toiminnassa. Kasvatuskumppanuus-teema opinnäytetyössäni liittyy myös saamaani las-

tentarhanopettajan pätevyyteen. 

 

Suomalainen päivähoitojärjestelmä mahdollistaa perheen molempien vanhempien työs-

säkäynnin. Jokaiselle lapselle myönnettiin 1990-luvun puolivälissä subjektiivinen oikeus 

päivähoitoon, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että lapsi voi saada hoitopaikan van-

hempien työtilanteesta riippumatta. (Poikonen ja Lehtipää 2009, 70.) Laki lasten päivä-

hoidosta asettaa suomalaiselle päivähoidolle kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on, 

että tuetaan päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä 

kotien kanssa edistetään lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Toinen ta-

voite on, että päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja 

lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen 

lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö. (Laki lasten päivähoidosta, 2 §, 

i.a.) 

 

Laki lasten päivähoidosta määrittelee vanhempien ensisijaisen kasvatusvastuun siten, 

että päivähoidon tehtävänä on tukea kotien kasvatustehtävää ja yhdessä kotien kanssa 

edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Valtioneuvoston periaatepää-

tös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista -asiakirja ja Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet -asiakirja ovat lanseeranneet kasvatuskumppanuuden ja se on tuo-

nut oman lisänsä vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten yhteisen kasvatus-

tehtävän tarkasteluun. (Poikonen ja Lehtipää 2009, 70.) 
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7.1 Mitä kasvatuskumppanuus on? 

 

Kasvatuskumppanuus käsitteenä on vielä nuori suomalaisessa varhaiskasvatustyössä, 

ja siitä on käyty paljon keskustelua niin vanhempien kuin varhaiskasvatuksen ammatti-

laisten keskuudessa. Merkittävä askel kohti vanhempien lisääntyvää osallisuutta var-

haiskasvatuksessa otettiin Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valta-

kunnallisista linjauksista -asiakirjassa, jossa painotetaan vanhempien ja ammattihenki-

löstön kumppanuutta kasvatuksessa. Näiden valtakunnallisten linjausten pohjalta laadi-

tussa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjassa vanhempien ja varhaiskas-

vatuksen ammattilaisten kasvatuskumppanuudessa on keskeistä vanhempien ja var-

haiskasvatushenkilöstön tietoinen sitoutuminen toimia yhdessä lapsen kasvun, kehityk-

sen ja oppimisen prosessin tukemisessa. (Poikonen ja Lehtipää 2009, 73.) Vanhemmilla 

on ensisijainen kasvatusoikeus ja vastuu. Kasvatuskumppanuus lähtee lapsen tarpeista, 

jolloin varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaa lapsen edun ja oikeuksien toteuttaminen. 

(Poikonen ja Lehtipää 2009, 73; Kaskela ja Kokkonen 2003, 17.) 

 

Kaskelan ja Kekkosen mukaan kasvatuskumppanuus ymmärretään vanhempien ja hen-

kilöstön tasavertaiseksi vuorovaikutukseksi. Kasvatuskumppanuuteen perustuvassa 

asiakassuhteessa varhaiskasvattajan ja vanhempien samanarvoiset, mutta sisällöltään 

erilaiset tiedot lapsesta ja taidot toimia lapsen kanssa yhdistyvät lapsen hyvinvointia 

kannattelevalla tavalla. (Kaskela ja Kekkonen 2003, 17.) 

 

 

7.2 Kasvatuskumppanuuden tavoitteet 

 

Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on asteittain syventää varhaiskasvatushenkilöstön 

ja vanhempien kohtaamisia. Päivittäisten keskustelujen sisältö syvenee, kun hoito- ja 

kasvatushenkilöstön ammatillinen asiantuntemus ja vanhempien oman lapsensa tunte-

mus ovat aidossa dialogissa keskenään. Tavoitteena on, että lapsen asiat ja elämänti-

lanteet päivähoidossa ja perheessä tulevat vastaanotetuiksi ja jaetuiksi kunnioittavassa, 

tasavertaisessa ja avoimessa vuoropuhelussa. Kasvatuskumppanuudessa etsitään myös 

vanhempien vertaistoiminnan muotoja. (Kaskela ja Kekkonen 2003, 17.) 
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Kasvatuskumppanuus lähtee lapsen tarpeista ja lapsen edun toteuttamisesta. Kasvatus-

kumppanuuden tavoitteena on, että lapsi toimijana ja oman elämänsä kokijana tulee 

kokonaisvaltaisesti nähdyksi, ymmärretyksi ja kannatelluksi. Lapsen leikin, toiminnan, 

kokemusten, tarpeiden ja toiveiden havainnointi ja havaitseminen ovat keskiössä. Mer-

kityksellistä on, mitä lapselle puhutaan ja miten lapsen kanssa puhutaan. (Kaskela ja 

Kekkonen 2003, 17.) 

 

Kasvatuskumppanuudessa koti ja päivähoito tuodaan lähelle toisiaan. Varhaiskasvatuk-

sen työntekijät osallistuvat vanhempien rinnalla lapsen päivittäiseen kasvatukseen ja 

hoitoon. Perheiden subjektiivinen oikeus hoitopaikkaan on vahvistanut lasten oikeutta 

osallistua varhaiskasvatukseen ja laajentanut vanhempien mahdollisuutta saada tukea 

kasvatustehtävälleen. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on luoda jo päivähoitosuh-

teen alussa luottamusta puhua myös hankalammista aiheista. Erityisesti luottamusta 

tarvitaan niihin ristiriitatilanteisiin, joissa vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön ha-

vainnot ja käsitykset lapsen tarpeista ja tilanteesta menevät ristiin. (Kaskela ja Kekko-

nen 2003, 21.) 

 

 

7.3 Varhaiskasvatushenkilöstön ja lapsen vanhempien yhteistyö 

 

Yhtenä kasvatuskumppanuuden perusteena ja yhteistyön tavoitteena on tunnistaa 

mahdollisimman varhain lapsen erityisen tuen tarve ja yhdessä vanhempien kanssa et-

siä sopivat toimintatavat lapsen tukemiseksi. Tavoitteena siis on, että kuulemiseen, 

kunnioitukseen, luottamukseen perustuvassa yhteistyösuhteessa sekä työntekijä että 

vanhempi voivat ilmaista välittömästi myös mahdollisen huolensa lapsesta. Myönteisen 

ilmapiirin ylläpitäminen on tärkeää erityisesti ongelmatilanteissa. Ristiriitatilanteiden 

haasteena on, miten yhtäältä kuulla lapsen ääntä, havaita lapsen erilaisuus, tuoda esiin 

lapsen etua ja tarpeita ja toisaalta ylläpitää työntekijöiden ja vanhempien keskinäiseen 

kuulemiseen ja kunnioitukseen perustuvaa vuoropuhelua. (Kaskela ja Kekkonen 2003, 

18.) 

 

Kasvatuskumppanuus merkitsee sekä varhaiskasvatushenkilöstön että vanhempien roo-

lien ja suhteen monipuolistamista ja syventämistä päivähoidon ja perheiden yhteis-

työssä. Varhaiskasvatushenkilöstöt uudistavat omaa ammatillista toimintatapaansa per-



 

 

 

21 

heisiin nähden. Perheille tarjoutuu mahdollisuus syventää ja laajentaa omaa rooliaan 

lapsensa varhaiskasvatuksessa. (Kaskela ja Kekkonen 2003, 18.) Kasvatuskumppanuu-

teen perustuvassa vuorovaikutuksessa työntekijä jakaa lapseen liittyviä havaintoja, kä-

sityksiä, tietoa, kokemuksia ja ymmärrystä perheille kunnioittavasti, asiallisesti ja arki-

sesti. Työntekijä ymmärtää, että vanhemman tuntemus ja ymmärrys perustuu äidin ja 

isän ainutkertaiseen suhteeseen omaan lapseen. Työntekijä mahdollistaa omien työ-

käytäntöjen ja puhetavan avulla sen, että vanhemman näkemykset, käsitykset ja rat-

kaisuehdotukset tulevat kuulluiksi ja jaetuiksi vanhempaa arvostavalla tavalla. (Kaskela 

ja Kekkonen 2003, 19-20.) 

 

Vanhempien herkkyys ja vastavuoroinen ymmärtäminen lapsi-vanhempisuhteessa luo 

perustan lapsen hyvälle kasvulle ja inhimilliselle yhteenkuuluvuudelle. Tunnekokemuk-

silla, niiden jakamisella ja vastaanottamisella on keskeinen merkitys varhaisessa vuoro-

vaikutuksessa ja koko lapsen kehityksessä. Lapsi kerää kokemuksia varhaisen vaiheen 

ihmissuhteista, niiden ennustettavuudesta ja jatkuvuudesta. Samalla hän muodostaa 

itsestään kuvaa rakastettuna ja hyväksyttynä olentona. (Kaskela ja Kekkonen 2003, 

22.) Kasvatuskumppanuudessa yhdistyvät lapselle kahden tärkeän tahon, vanhempien 

ja varhaiskasvatuksen kasvattajien tiedot ja kokemukset. Lapsen ja vanhemman tun-

nesuhde on lapselle ensiarvoinen muihin aikuissuhteisiin verrattuna. Kasva-

tuskumppanuuden tavoitteena onkin vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä vuoro-

vaikutusta. (Kaskela ja Kekkonen 2003, 23.) 

 

Lapselle päivähoitoon tulo on erokokemus vanhemmasta ja hän tarvitsee tukea luotta-

mukseen vanhemman paluusta. Terve lapsi tuntee ikävää ja häntä auttaa tunteen jaka-

minen varhaiskasvattajan kanssa. Lapsen onkin tärkeää kuulla ja kokea käytännössä, 

että vanhemman ikävöiminen on sallittua. Kun varhaiskasvattaja sitoutuu vahvistamaan 

lapsen ja vanhemman välistä suhdetta ja olemaan läsnä lapselle turvallisena aikuisena, 

parhaimmillaan siirtymävaiheet lisäävät lapsen luottamuksen ja selviytymisen tunnetta. 

(Kaskela ja Kekkonen 2003, 23.) 
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7.4 Kasvatuskumppanuus ja lastensuojelu  

 

Lastensuojelussa lapsilähtöinen kasvatuskumppanuus vahvistaa vanhempien osalli-

suutta lapsen hoidon ja kasvatuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. 

Ehkäisevässä ja korjaavassa lastensuojelussa henkilöstö osallistuu arjessa vanhempien 

rinnalla lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämiseen ja toteutukseen. Lastensuojelun 

henkilöstö jakaa vanhempien kanssa kasvatusvastuuta lapsesta tilanteessa, jossa per-

heen omat voimavarat ja kodin olosuhteet eivät riitä lapsen terveen kasvun ja kehityk-

sen turvaamiseen. Lastensuojelulain ja palvelurakenteiden uudistamisen myötä tarve 

tiivistää ennalta ehkäisevien ja korjaavien palveluiden moniammatillista yhteistyötä on 

lisääntynyt. Nämä lähtökohdat luovat tilan lapsiperhepalvelujen, lastensuojelun henki-

löstön ja vanhempien kasvatuskumppanuudelle. (Kekkonen i.a.) 

 

Kasvatuskumppanuudesta lastensuojelussa on saatavilla todella vähän teoriatietoa, kui-

tenkin kasvatuskumppanuuden ymmärretään koskevan myös lastensuojelun piiriä. Kun 

puhutaan varhaiskasvatuksen henkilöstöstä, voidaan ymmärtää myös eri lastensuojelun 

työntekijät kuuluvaksi tähän samaan ryhmään. 
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8 RAUMAN PERHETUKIKESKUS 

 

 

Rauman Perhetukikeskus sijaitsee meren ja urheilukentän läheisyydessä Otan alueella 

Raumalla. Nimensä mukaan Perhetukikeskus tarjoaa lastensuojelullisia palveluita rau-

malaisille ja mahdollisuuksien mukaan raumanseutulaisille. Perhetukikeskuksen työ-

muotoihin kuuluvat sekä avohuollon tukitoimet että sijaishuolto. (Rauman Perhetuki-

keskus i.a.) 

 

Perhetukikeskuksessa toimivat tukiosasto, kriisiosasto, pitkäkestoinen ja nopean tuen 

perhetyö sekä perhearviointi ja -kuntoutus. Tukiosastosta kerron tarkemmin seuraa-

vassa kappaleessa. Kriisiosasto tarjoaa lastensuojelun sosiaalityöntekijän määrittämän 

lyhytaikaisen kriisipaikan, tällöin esimerkiksi nuorelle ja koko perheelle mahdollistuu 

tavoitteellinen pysähdyspaikka ja elämäntilanteen kartoitus. Pitkäkestoinen perhetyö ja 

nopean tuen perhetyö tarjoavat lastensuojelun avohuollon tukitoimia lapsille, nuorille ja 

heidän perheilleen sekä akuutin tuen tarpeessa oleville lapsiperheille. Nopean tuen per-

hetyö mahdollistaa avun ja tuen saannin äkillisissäkin elämäntilanteissa. Molemmat 

perhetyöt toteutetaan perhetapaamisin ja kotikäynnein. Työskentelytavat ovat ratkaisu-

keskeisiä sekä verkostoituneita ja molemmat perhetyömuodot tarjoavat myös lasten-

suojelulain mukaisia jälkihuollon palveluita nuorille. (Rauman Perhetukikeskus i.a.) Per-

hetukikeskuksen uusin työmuoto on perhearviointi ja -kuntoutus, jonka tavoitteena on 

kartoittaa perheen keskeiset voimavarat sekä verkostot ja niiden avulla saada lapsen 

arki taas sujumaan. (Perhearviointi ja -kuntoutus i.a.) 

 

Perhetukikeskus järjestää myös monipuolista asukastoimintaa, mikä tarkoittaa esimer-

kiksi sitä, että tietyn alueen asukkaita kootaan yhteen. Meriraumassa toimii Merima-

jakka ja Lajolla toimii Lajotupa. Perhetukikeskus järjestää molemmilla asukastuvilla yh-

teistyössä eri tahojen kanssa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen suunniteltua ja 

avointa ryhmätoimintaa, muun muassa Merimajakalla kokoontuu avoin vauvakahvila ja 

Lajotuvalla 4H-yhdistys järjestää lastenkerhoa. Lajotuvalla kokoontuu myös kohden-

nettu vertaistukiryhmä: perhetupa. (Rauman Perhetukikeskus i.a.) 
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Perhetukikeskuksen työryhmät ovat moniammatillisia ja koostuvat terveydenhuollon, 

sosiaalialan- ja kasvatusalan työntekijöistä. Työryhmien toimintamallit ovat perheitä 

tukevia ja koko perheeseen kohdentuvia. (Rauman Perhetukikeskus i.a.) 

 

 

8.1 Tukiosasto 

 

Perhetukikeskuksen tukiosasto tarjoaa lastensuojelun avohuollon tukitoimena lyhytai-

kaista sijaishuoltoa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Tukiosastolle saapuvat 0-18-

vuotiaat lapset tulevat osastolle aina lastensuojelun sosiaalityöntekijän päätöksellä. 

(Rauman Perhetukikeskus i.a.) Lapsi voi tulla tukiosastolle avohuollonkin tukitoimena eli 

sovitusti, jolloin lapsi on yleensä käynyt tutustumassa osastolla etukäteen. Lapsi voi 

tulla tukiosastolle myös kiireellisellä sijoituksella eli yhtäkkiä, esimerkiksi poliisit ovat 

voineet hakea lapsen kotoa, jos vanhemmat ovat olleet päihtyneitä. (Tukiosasto i.a.) 

Tukiosasto toimii yhteistyössä perheen lähiverkoston, alueen sosiaalityöntekijöiden, päi-

vähoidon, koulun, terveydenhuollon sekä muun verkoston kanssa. (Rauman Perhetuki-

keskus i.a.) 

 

Tukiosastolla on yhteensä neljä asuinhuonetta. Jokainen lapsi saa oman huoneen, tosin 

sisaruksia voidaan sijoittaa samaan huoneeseen. Tukiosastolta löytyy myös kodinomai-

sesti oma keittiö ja olohuone. (Tukiosasto i.a.) 

 

 

8.2 Tukiosaston tavoitteet 

 

Lyhtyaikaisen sijoituksen tavoitteena on tukea lapsen ja koko perheen selviytymistä ar-

jesta. Perheen voimavaroja kartoittamalla pyritään takaamaan lapselle sijoituksen jäl-

keen turvallinen kasvuympäristö. Toiminnan perustana ovat selkeät ja turvalliset rajat 

sekä arjen hoidollisuus. (Rauman Perhetukikeskus i.a.) Tukiosaston ohjaajat auttavat ja 

tukevat lasta. Tukiosaston tavoite on, että lapsen arki sujuu ja lapsella olisi mahdolli-

simman hyvä olla. Lapsella on aina tukena turvallinen ja luotettava aikuinen, koska 

toiminta tukiosastolla on ympärivuorokautista. (Tukiosasto i.a.) Näin tukiosaston tavoit-

teet toteuttavat käytännössä kasvatuskumppanuuden periaatetta.  
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Asumisjakson aikana pidetään erilaisia palavereita: alkupalaveri, välipalavereita ja lop-

pupalaveri. Kaikissa palavereissa on aina mukana ainakin lapsen sosiaalityöntekijä, Per-

hetukikeskuksen sosiaalityöntekijä ja tukiosaston ohjaaja. Alkupalaverissa määritetään 

aina lapsen asumisaika, tavoitteet ja sovitaan menetelmistä, joilla tavoitteet saavu-

tettaisiin. Tavoitteiden saavuttamista seurataan ja tarkastellaan asumisjakson aikana 

välipalavereissa, joissa käydään läpi esille tulleita asioita. Loppupalaverissa sovitaan 

jatkotuesta ja seurannasta. (Tukiosasto i.a.) 
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9 PEREHDYTYSKANSION TUOTTAMISPROSESSI 

 

 

Olin syksyllä 2010 työharjoittelussa Rauman Perhetukikeskuksen pitkäkestoisessa per-

hetyössä. Työharjoittelu kesti yhteensä kahdeksan viikkoa ja liittyi Osallisuus ja sosiaa-

linen tuki -opintokokonaisuuteen. Harjoittelun aikana pääsin tutustumaan koko Perhe-

tukikeskuksen toimintaan sekä sen eri työmuotoihin. Tulin työharjoittelun aikana entistä 

vakuuttuneemmaksi siitä, että haluan tulevaisuudessakin tehdä töitä lasten ja nuorten 

parissa. 

 

Ensimmäistä kertaa opiskelun aikana minulle tuli sellainen olo, että voisin työskennellä 

valmistuttuani juuri kyseisessä paikassa. Pidin Perhetukikeskuksen työilmapiiristä sekä 

työntekijöiden tavasta tehdä töitä. Jokainen antoi oman panoksensa työhön ja kaikki 

tuntui sujuvan niin kuin pitääkin. 

 

Halusin tehdä opinnäytetyöni produktiona, koska mielestäni se on mielenkiintoisin ja 

mieluisin tapa tehdä opinnäytetyö. Halusin tehdä opinnäytetyön sellaisen yhteistyö-

kumppanin kanssa, joka toisaalta olisi minulle hieman entuudestaan tuttu, mutta myös 

sellaisen kanssa, johon minulla olisi niin sanotusti mahdollisuus saada jalka oven väliin. 

Aloin pohtia asiaa ja mietin, olisiko Perhetukikeskuksella tarvetta minun opinnäytetyöl-

leni. 

 

 

9.1 Ensimmäinen palaveri Perhetukikeskuksessa 

 

Opinnäytetyöni sai varsinaisen alkusysäyksen keväällä 2011, kun olin Rauman Perhetu-

kikeskuksessa palaverissa, jossa käsiteltiin opinnäytetyön aihetta. Palaverissa olivat läs-

nä minun lisäkseni perhetukikeskuspalvelujen esimies, osastotyön palveluvastaava ja 

avotyön palveluvastaava. Palaverissa kerroin, että olen ajatellut tehdä opinnäytetyöni 

produktiona ja että olisin halukas tekemään sen juuri Perhetukikeskukseen. Esitin idea-

ni ja toiveeni, että saisin tehdä opinnäytetyöni perehdytyskansiona tukiosastolle, koska 

olen kiinnostunut enemmän kyseisestä osastosta sen työn luonteen ja rytmin takia. 
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Palaverissa kaikki olivat avoimella mielellä perehdytyskansion suhteen ja kävi myös ilmi, 

että niin sanottu koko talon perehdytyskansio on olemassa, mutta tällä hetkellä tuki-

osastolla ei ole ajantasaista perehdytyskansiota uusille työntekijöille. Päädyimme yh-

teismielin siihen, että minä tekisin opinnäytetyönäni perehdytyskansion tukiosastolle, 

koska siellä sitä myös tarvittaisiin. 

 

Sovimme samassa palaverissa, että tulisin syksyllä 2011 työharjoitteluun Perhetukikes-

kukseen. Syksyllä olisi Työ, työyhteisö ja johtaminen -opintokokonaisuuden kymmenen 

viikon työharjoittelu, johon kuuluu myös johtajuusharjoittelu. Suurimman osan harjoit-

telusta tekisin esimiehen ja palveluvastaavien kanssa ja osan harjoittelusta tekisin tuki-

osastolla. Työharjoitteluaikani tukiosastolla auttaisi opinnäytetyöni tekemistä, koska sil-

loin saisin paljon tietoa perehdytyskansioon sekä esimiehiltä että osaston työntekijöiltä.  

 

 

9.2 Perehdytyskansion suunnittelua 

 

Perehdytyskansio on tarkoitettu kaikille uusille työntekijöille sekä sijaisille että työhar-

joittelijoille. Tavoitteena on, että kansiossa on kaikki tärkeä ja olennainen, mitä osastol-

la uuden työntekijän tarvitsee tietää. Perehdytyskansio toimii myös eräänlaisena muis-

tivihkona tarvittaessa. Yksien kansien välistä löytyy kaikki tärkeä ja tarvittava tieto tai 

siinä on viitteitä toisiin kansioihin ja muihin tietoihin. Esimerkiksi perehdytyskansiossa 

kerrotaan lyhyesti, mikä pelastussuunnitelma on ja mistä kyseinen kansio löytyy. Tällai-

sia niin sanotusti seuraavaan paikkaan viittaavia kohtia voi olla perehdytyskansiossa 

niin monta kuin tarvitaan. 

 

Perehdytyskansioon tulee sellaisia tietoja, joita itsekin haluaisin uutena työntekijänä 

saada tietooni ensimmäisten päivien aikana, esimerkiksi mitkä ovat juuri kyseisen talon 

tavat. Kansioon tulee myös asioita, joita esimiehet ja muut työntekijät pitävät tärkeinä. 

Uusien työntekijöiden olisi helppo lukea perehdytyskansiosta perustietoja sekä koko 

Perhetukikeskuksesta että itse tukiosastosta. Heidän olisi helpompi oppia niin sanotusti 

talon tavoille. 

 

Mukana produktiossa ovat perhetukikeskuspalvelujen esimies, osastotyön palveluvas-

taava sekä tukiosaston työntekijät. Saan heiltä tietoa, mitä kansiossa pitäisi ja olisi hy-
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vä olla. Uskon, että minun on helppo kääntyä kenen tahansa puoleen, kun jokin asia 

askarruttaa perehdytyskansion suhteen.  

 

Perhetukikeskuksen tukiosastolta löytyy jonkinlaisia perehdytyskansioita, mutta suun-

nitteilla olevaa niin sanotusti kokonaisvaltaista kansiota osastolta ei löydy. Tukiosaston 

toimiston hyllyltä löytyy muun muassa kansio, joka on tarkoitettu lapselle tai nuorelle, 

joka saapuu osastolle. Kansiosta lapsi löytää hänelle tärkeitä tietoja ja voi kansion avul-

la tutustua osastoon ja henkilökuntaan. Kansiossa on paljon kuvia ja vähemmän teks-

tiä, jotta kansio olisi selkeämpi. 

 

Uskon, että muistakin tukiosastolta löytyvistä kansioista ja papereista on minulle hyö-

tyä. On hyvä katsoa, mitä on tehty ja ovatko kyseiset ratkaisut toimineet. On myös hy-

vä sulkea pois sellaiset asiat, jotka eivät toimi. Lisäksi on hyvä esimerkiksi käyttää ku-

via, koska ne voivat selkiyttää paljon sitä, mitä tekstissä kerrotaan. Kuvat myös piristä-

vät perehdytyskansion yleisilmettä. 

 

 

9.3 Toinen palaveri Perhetukikeskuksessa 

 

Pidimme toisen palaverin tukiosaston perehdytyskansiosta syksyllä 2011. Palaverissa 

kävimme läpi, mitä esimiehet toivoivat perehdytyskansiosta löytyvän. Toivomuksena oli, 

että kansiossa olisi myös tietoa Rauman kaupungista työnantajana ja että tukiosaston 

perehdytyskansio olisi jollakin tavalla yhtenäinen Rauman kaupungin perehdytysoppaan 

kanssa. Lisäksi tukiosaston perehdytyskansiossa voisi olla otteita lastensuojelulaista, 

koska juuri tämä laki määrittää paljon koko Perhetukikeskuksen toimintaa. Ehdotuk-

sena oli, että perehdytyskansio jaettaisiin kahteen eri osioon. Ensimmäisessä osiossa 

olisi sellaiset tiedot, mitä tulisi tietää, kun tulee uutena työntekijänä osastolle ja pitäisi 

mahdollisimman nopeasti aloittaa työt. Toisessa osiossa olisi enemmän tietoa koko Per-

hetukikeskuksesta. Sovimme, että tapaamme seuraavan kerran, kun minulla olisi näyt-

tää jotakin konkreettista perehdytyskansiosta. 
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9.4 Perehdytyskansion aloittaminen 

 

Menin sovitusti syksyllä 2011 Rauman Perhetukikeskukseen työharjoitteluun, joka kuu-

lui Työ, työyhteisöt ja johtaminen -opintokokonaisuuteen. Kymmenen viikon työharjoit-

telusta olin kolme viikkoa tukiosastolla. Sinä aikana tutustuin tukiosaston toimistossa 

oleviin kansioihin, joista oli minulle apua perehdytyskansion tekemisessä. Keräsin tietoa 

kansioista, ilmoitustauluilta sekä henkilökunnalta. Kyselin henkilökunnalta arkirutiineista 

ja siitä, miten päivät tukiosastolla pyörivät. Sain myös esimiehiltä paljon materiaalia 

perehdytyskansioon laitettavaksi, esimerkiksi esittelyvihkosia, monisteita ja jopa Rau-

man kaupungin perehdytysoppaan. Näiden pohjalta aloin työstää tukiosaston perehdy-

tyskansion ensimmäistä versiota. 

 

 

9.5 Välipalautetta perehdytyskansiosta 

 

Työharjoittelun jälkeen, loppuvuodesta 2011, olin valmis näyttämään perehdytyskan-

siota ensimmäistä kertaa Perhetukikeskuksen esimiehille. Lähetin sen heille sähköpos-

tin liitteenä ja toivoin heiltä kaikenlaista palautetta, esimerkiksi ovatko kaikki tiedot oi-

kein, puuttuuko jotain oleellista vai onko jokin tieto tarpeetonta. 

 

Alkuvuodesta 2012 sain Perhetukikeskuksesta palautetta perehdytyskansiosta. Palaute 

oli suurimmaksi osaksi positiivista ja olin tehnyt perehdytyskansiota oikeaan suuntaan, 

toiveiden mukaisesti. Kuitenkin löytyi muutoskohtia ja -ehdotuksia, joten kävimme ne 

yhdessä esimiehen kanssa läpi: joihinkin kohtiin lisättiin tarvittavia lauseita ja joidenkin 

aiheiden paikkaa vaihdettiin. Jotakin aihetta korostettiin enemmän ja jotkin aihealueet 

yhdistettiin yhdeksi isommaksi kokonaisuudeksi. 

 

 

9.6 Kolmas palaveri Perhetukikeskuksessa 

 

Tehtyäni tarvittavat muutokset perehdytyskansioon sovin kolmannen palaverin Perhetu-

kikeskukseen. Ajatuksenani oli, että perehdytyskansio on viimeistelyä vaille valmis. Kui-

tenkin palaverissa kävi ilmi, että olisi hyvä, jos perehdytyskansiossa olisi enemmän teo-

riatietoa, esimerkiksi työhyvinvoinnista ja kehityskeskusteluista. Toivottiin esimerkiksi, 
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ettei vain kerrota koska kehityskeskusteluja käydään ja kuinka usein, vaan kerrottaisiin 

myös, mitä kehityskeskustelu tarkoittaa. Näin myös koko perehdytyskansio saisi va-

kaamman teoriapohjan. Perehdytyskansiossa olevia asioita ei siis ole vain tuulesta 

temmattu, vaan niille löytyy selitys ja teoriapohja jostain muualtakin, esimerkiksi las-

tensuojelulaista, joka määrittää paljon lastensuojelulaitoksen eli tässä tapauksessa Per-

hetukikeskuksen toimintaa. 

 

 

9.7 Neljäs palaveri Perhetukikeskuksessa 

 

Pidimme neljännen palaverin esimiesten kanssa helmikuun puolessa välissä. Kerroin, 

että tavoitteeni on saada perehdytyskansio valmiiksi helmikuun aikana, jotta voin luo-

vuttaa sen tukiosastolle ja saada siitä vielä kirjallista palautetta. Toivoin, että saisin kir-

jallista palautetta ainakin esimiehiltä, mutta olisi hienoa, jos tukiosaston työntekijät voi-

sivat kertoa siitä myös oman mielipiteensä. Hienoa olisi myös, jos joku uusi työntekijä 

tulisi helmikuun lopussa tai maaliskuun alussa töihin tukiosastolle, niin hän voisi antaa 

palautetta perehdytyskansiosta uuden työtyöntekijän näkökulmasta. Olisi hienoa kuulla 

ensimmäistä kertaa tukiosastolle työntekijäksi tulevalta, saiko hän tarvitsemansa tiedot 

juuri tästä perehdytyskansiosta. 

 

Esimiesten mielestä perehdytyskansio oli hyvällä mallilla ja vain muutamia kohtia vielä 

muokattiin ja päivitettiin. Esimerkiksi kun pitkäkestoisen perhetyön esittelyssä olin käyt-

tänyt lähteenä kyseisen työmuodon esittelyvihkosta ja Rauman kaupungin nettisivuja, 

palaverissa kävi ilmi, että nettisivujen tiedot ovat vanhentuneet. Päivitin siis pitkäkes-

toisen perhetyön esittelyn käyttäen lähteenäni vain työmuodon esittelyvihkosta ja pois-

tin sellaiset tiedot, mitkä olin ottanut kaupungin nettisivuilta. Perehdytyskansiossa on 

tärkeää kertoa juuri oikeat asiat työmuodoista ja heidän työmenetelmistään.  

 

Sovimme myös, että etsisin vielä lastensuojelulaista muutaman tärkeän kohdan, esi-

merkiksi yhteydenpidon rajoittamista koskevan pykälän. Lisäisin myös muitakin lakipy-

käliin viittaavia kohtia, esimerkiksi pykälän tupakkalaista, joka kieltää tupakoimasta las-

tensuojelulaitosten sisätiloissa ja piha-alueella. Lisäksi lisäisin kaksi pykälää lastensuo-

jelulaista: onko lapsi tullut tukiosastolle joko sovitusti eli avohuollon tukitoimena vai 

ennakoimatta eli kiireellisellä sijoituksella. Sovimme, että tehtyäni tarvittavat muutokset 
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olen yhteydessä avotyön palveluvastaavaan, joka tulisi kanssani hoitamaan käytännön 

asiat eli kansion tulostuksen ja itse kansion valitsemisen. Lähdin hyvillä mielin palave-

rista, koska tiesin, että tukiosaston perehdytyskansion on viimeistä muokkausta vaille 

valmis! 

 

 

9.8 Valmiin perehdytyskansion luovuttaminen tukiosastolle 

 

Kun olin saanut perehdytyskansion luovutuskuntoon, vein sen Perhetukikeskukseen 

maaliskuun toisella viikolla. Jätin kansion sovitusti sinne ja toivoin esimiehiltä kirjallista 

palautetta viikon sisällä. Palautteeksi toivoin saavani kaikkea, mikä liittyi tukiosaston 

perehdytyskansioon, muun muassa miten hyvin perehdytyskansio palvelee heidän tar-

peitaan ja tuliko kansiosta sellainen, kun he olivat toivoneetkin. Toivoin palautetta myös 

yhteistyöstämme, esimerkiksi oliko yhteydenpitoni Perhetukikeskukseen ollut riittävää. 

 

Itse perehdytyskansio on mielestäni visuaalisesti onnistunut ja miellyttää silmää. Pe-

rehdytyskansion mapin väriksi valitsin vaalean turkoosin, materiaaliltaan hieman läpi-

kuultavaa ja pehmeämpää olevan kansion. Perehdytyskansion ensimmäinen sivu, kan-

silehti, on mapin kannessa olevassa muovitaskussa ja siinä lukee ”Perhetukikeskuksen 

tukiosaston perehdytyskansio” samalla turkoosin värisellä fontilla kuin mapin värikin on. 

Kansilehdessä on tekstin lisäksi myös talon kuva, jossa toistuvat samansävyiset turkoo-

sin värit. Kansiossa jokainen sivu on erillisessä muovitaskussa, joten perehdytyskansio-

ta luetaan vain oikeanpuoleisilta sivuilta. 

 

 

9.9 Perhetukikeskuksen esimiehiltä saatu kirjallinen palaute 

 

Sain kirjallisen palautteen ajallaan Perhetukikeskuksen esimiehiltä eli osastotyön palve-

luvastaavalta sekä perhetukikeskuspalvelujen esimieheltä. Palautteesta kävi ilmi, että 

itse perehdytyskansioon ja minun työpanokseeni oltiin tyytyväisiä. Perehdytyskansion 

tekeminen sujui hyvin ja minun työskentelytapaani pidettiin täsmällisenä ja aktiivisena. 

Perhetukikeskuksen esimiehet pitivät positiivisena sitä, että toin omia ideoitani ja aja-

tuksiani esille ja huomion samalla heidän toiveitaan ja näkemyksiään. Perehdytyskan-

sion kuvitusta pidettiin osuvana ja hauskana. Palautteesta kävi ilmi myös, että olen on-
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nistunut mainiosti yhdistämään käytännönläheisyyden ja asiallisen, tarkan tiedon-

välityksen ja että perehdytyskansiosta tuli käyttökelpoinen työkalu tukiosaston pereh-

dytykseen.  
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10 PEREHDYTYSKANSION SISÄLTÖ 

 

 

Perehdytyskansioon valittiin aiheita, jotka ovat tärkeitä uuden työntekijän tietää tulles-

saan työharjoitteluun tai töihin tukiosastolle. Työntekijän on tärkeää tietää lakien ja 

säännösten lisäksi myös niin sanotut kirjoittamattomat säännöt tukiosastolla, mikä on 

osa syy koko perehdytyskansion tekoon. Liitteenä on perehdytyskansion tarkempi sisäl-

lysluettelo, josta käy ilmi kaikki aiheet. 

 

Perehdytyskansion voi periaatteessa jakaa kahteen osioon. Ensimmäisessä osiossa on 

tietoa Rauman kaupungista työnantajana, minkä jälkeen on yleisesti tietoa Rauman 

Perhetukikeskuksesta ja juuri tukiosastosta, sen periaatteista ja tarkoituksesta. Osiossa 

kerrotaan myös tukiosaston ohjaajan tehtävästä ja esimerkiksi siitä, miten toimitaan 

kun lapsi tai nuori saapuu osastolle. Lisäksi kerrotaan niin sanotuista kirjoittamattomis-

ta säännöistä; kerrotaan avainten, tietokoneen ja auton käytöstä, valvontakameroista, 

hankinnoista, palavereiden ja raporttien säännöllisyydestä sekä ruokailujen käytännöis-

tä.  

 

Toisessa osiossa käsitellään laajemmin koko Perhetukikeskusta, muun muassa mitä 

muut työmuodot tekevät ja mitkä ovat heidän tehtäväkuvauksensa. Uuden työntekijän 

on hyvä muodostaa kokonaiskuva koko Perhetukikeskuksesta ja siitä, millaisia palvelui-

ta juuri tämä lastensuojelulaitos tarjoaa. Hänen on hyvä tietää myös yhteistyökumppa-

neista, siksi perehdytyskansiossa kerrotaan hieman myös Satakunnan Sosiaalipäivys-

tyksen, Nuorten Vastaanottoryhmän ja Kriisikeskus Ankkurpaikk’:an toiminnasta. Tässä 

osiossa kerrotaan myös pelastussuunnitelmasta, virka-apupyynnöstä, lastensuojelu-

ilmoituksesta sekä valvotuista tapaamisista ja valvotuista vaihdoista. 
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11 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyölleni antamani tavoitteet toteutuivat mielestäni hyvin, koska pysyin aika-

taulussa, tein kaiken, mitä pitikin ja kaiken lisäksi olen itse tyytyväinen lopputulokseen. 

Olen iloinen siitä, että sain positiivista palautetta Perhetukikeskuksen esimiehiltä sekä 

prosessin aikana että perehdytyskansion valmistuttua ja että minun työpanokseeni ol-

tiin tyytyväisiä. Mielestäni tätä opinnäytetyötä oli mielenkiintoista ja mukava tehdä, 

koska yhteistyö Perhetukikeskuksen henkilökunnan kanssa sujui kiitettävästi. Olen 

myös sitä mieltä, että tukiosaston perehdytyskansiosta on todellakin hyötyä uudelle 

työntekijälle, koska ennen kirjoittamattomat säännöt ovat nyt luettavissa perehdytys-

kansiosta. Lisäksi opin, että uuden työntekijän perehdyttäminen on iso prosessi, se ei 

onnistu vain päivässä tai kahdessa. Mitä paremmin uusi työntekijä perehdytetään, sitä 

motivoituneempi ja sitoutuneempi hän on uuteensa työhönsä ja työpaikkaansa. Pereh-

dytyskansion haasteina olivat muun muassa aikatauluttaminen ja teoriatiedon löytämi-

nen lastensuojelun kasvatuskumppanuudesta. 

 

Pidän erittäin tärkeänä perehdyttämistä jokaiselle uudelle työntekijälle. Siitä hyötyy niin 

uusi työntekijä kuin koko organisaatiokin. Kun kerran perehdyttää uuden työntekijän 

kunnolla jokaiselle osa-alueelle, se kantaa hedelmää pidemmällä aikavälillä. Uusi ja pe-

rehdytetty työntekijä pystyy nopeammin ja tehokkaammin sekä ilman virheitä työs-

kentelemään itsenäisesti. Jokaisessa työpaikassa pitäisi mielestäni olla oma perehdytys-

kansio. 

 

Kasvatuskumppanuus on erittäin tärkeä osa myös lastensuojelua. Vaikka lastensuoje-

lussa keskitytään ensisijaisesti juuri lapsen hyvinvointiin sekä fyysisesti että psyykkises-

ti, niin vaikutus yltää myös koko perheeseen. Kokonaisvaltainen lastensuojelu ottaa 

huomioon lapsen sekä yksilönä että osana lähiverkostoa. 

 

Tukiosaston perehdytyskansion tulevaa päivittämistä ajatellen minulle on tullut mieleen 

muutama asia: ensinnäkin perehdytyskansiossa voisi olla kasvatuskumppanuudesta 

enemmän tietoa. Toiseksi perehdytyskansiossa voisi olla kohta, jossa kerrotaan, miten 

tulee toimia ja mihin pitää varautua, kun kohtaa lapsen vanhemman ja esimerkiksi 

miten toimia tilanteessa, jos epäilee vanhemman olevan päihtynyt. Lisäksi perehdytys-



 

 

 

35 

kansiossa voisi olla enemmän tietoa Rauman kaupungista, esimerkiksi organisaa-

tiokaavio antaisi tarkan kokonaiskuvan organisaatiosta. 
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LIITE 1 

 

OTTEITA RAUMAN PERHETUKIKESKUKSEN TUKIOSASTON PEREHDYTYSKANSIOSTA 
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JOHDANTO 

 

 

Tämä on Rauman Perhetukikeskuksen Tukiosaston perehdytyskansio. 

 

Kansion tarkoituksena on perehdyttää uusi 

työharjoittelija tai uusi työntekijä työhön ja 

työyhteisöön. Perehdytyskansio on vain 

osa koko perehdytysprosessia. Muuta pe-

rehdytystä on muun muassa keskustelut ja 

opastaminen sekä konkreettisesti koko 

Perhetukikeskuksen tilojen näyttäminen. 

 

Perehdytyskansio on jaettu kahteen eri osioon. Ensimmäinen osio on tarkoitettu nope-

ampaan ja ytimekkäämpään perehdyttämiseen. Toinen osio antaa tarkemmin lisätietoja 

koko Perhetukikeskuksesta.  

 

Ensimmäisessä osiossa käsitellään muun muassa Rauman kaupunkia työnantajana, tu-

kiosaston ohjaajan työkuvaa sekä tukiosaston sääntöjä. Jos sinulla on vain hetki aikaa 

ennen kuin hyppäät työtehtäviin, niin lue osio yksi.  

 

Toisessa osiossa käsitellään muun muassa laajemmin koko Perhetukikeskusta ja pelas-

tussuunnitelmaa sekä Satakunnan sosiaalipäivystystä. Jos olet tullut pidemmäksi aikaa 

tukiosastolle, niin tutustu myös osioon kaksi.  

 

Jos huomaat kansiossa puutteita tai virheitä, niin kerrothan siitä meille! ☺ 
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RAUMAN KAUPUNKI    

 

 

Rauma tunnetaan meri-, teollisuus- ja maail-

manperintökaupunkina, jossa on monipuoli-

set palvelut ja turvallinen elinympäristö. 

Rauma on kehittyvä ja 

tulevaisuussuuntautunut yhteisö. Yritystoi-

mintaan syntyy uusia toimialoja ja työpaik-

koja. Rauma toimii aktiivisesti verkostoissa. 

 

Rauman kaupunki on Rauman suurin ja koko Satakunnan kolmanneksi suurin työnan-

taja. Lapin kuntaliitoksen ja Kansanterveystyön kuntayhtymän sulautumisen jälkeen 

kaupungin palveluksessa on 1.1.2009 alkaen noin 2800 työntekijää. Rauman kaupunki 

tuottaa hyvinvointia ja palveluja kaupungin asukkaille ja täällä työn tai opiskelun vuoksi 

asuville. Kaupunki kehittää aktiivisesti toimintaa sekä organisaatio- ja palvelurakenteita.  

 

Rauman kaupunki on tunnettu hyvin hoidetusta taloudestaan. Tasapainoinen ja vakaa 

talous antaa hyvät edellytykset pitkäjänteiseen henkilöstöpolitiikkaan. Tavoitteena on, 

että kaupungilla työskentelee hyvinvoiva, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö, joka 

kokee työnsä merkitykselliseksi ja mielekkääksi. 

 

Rauman kaupunki noudattaa oppivan organisaation toimintaperiaatteita ja korostaa 

yhteisvastuuta ja jatkuvaa oppimista. Työntekijöiden jaksamisesta ja ammatillisesta 

osaamisesta pidetään huolta. Työkykyä ylläpitävään toimintaan sekä koulutukseen kan-

nustetaan ja panostetaan. Säännöllisillä kehityskeskusteluilla kuunnellaan työntekijän 

toiveita ja mielipiteitä. Niissä sovitetaan yhteen työntekijän ja työnantajan odotuksia.  

(Rauman kaupungin perehdytysopas.) 
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TUKIOSASTO 

 

 

 

Tukiosasto tarjoaa lastensuojelun avohuollon tuki-

toimena lyhytaikaista laitoshoitoa lapsille, nuorille ja 

heidän perheilleen. Tukiosastolle tulevat lapset ovat 

0 – 18 -vuotiaita. Osastolle tullaan aina lastensuo-

jelun sosiaalityöntekijän päätöksellä. 

 

Lyhytaikaisen sijoituksen tavoitteena on tukea lapsen ja koko perheen selviytymistä 

sijoituspaikkaa odotettaessa ja sinne siirtyessä. Perheen voimavaroja kartoittamalla py-

ritään takaamaan lapselle sijoituksen jälkeen turvallinen kasvuympäristö. 

 

Toiminnan perustana ovat selkeät ja turvalliset rajat sekä arjen hoidollisuus. Lapsilla on 

aina tukena turvallinen ja luotettava aikuinen.  

 

Asumisjakson alussa määritetään tavoitteet ja sovitaan menetelmistä niiden saavutta-

miseksi. Tavoitteiden saavuttamista tarkastellaan asumisen aikana. 

 

Tukiosastolla on yhteensä neljä asuinhuonetta. Jokainen lapsi saa oman huoneen, tosin 

sisaruksia voidaan sijoittaa samaan huoneeseen. 

 

Tukiosasto toimii yhteistyössä perheen lähiverkoston, alueen sosi-

aalityöntekijöiden, päivähoidon, koulun, terveydenhuollon  

sekä muun verkoston kanssa. 

 

Sukulaiset ja ystävät voivat vierailla osastolla sovitusti. 

 

Toiminta on ympärivuorokautista.  

(Tukiosaston esittelyvihkonen, Rauman kaupungin nettisivut ja Tukiosaston monisteet.) 
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KUN LAPSI / NUORI TULEE OSASTOLLE 

 

 

Tukiosastolle tullaan aina lastensuojelun sosiaalityöntekijän päätöksellä.  

 

Lapsi voi tulla tukiosastolle avohuollon tukitoimena eli sovitusti. (LsL 37 §)  

Hän on yleensä ensin käynyt tutustumassa osastolla.  

 

Lapsi voi tulla tukiosastolle myös kiireellisellä sijoituksella eli ennakoimattakin. (LsL 38 

§)  

Esimerkiksi poliisit ovat voineet hakea lapsen kotoa, jos vanhemmat ovat olleet päihty-

neitä.  

 

Lapsen saapuessa osastolle, hänet tutustutetaan ympäristöön; missä on vessat, olo-

huone, keittiö ja oma huone. Hänelle kerrotaan osaston toiminnasta ja kerrotaan myös 

säännöistä. Tukiosastolla on lapsille ja nuorille tarkoitettu kansio, joka käydään läpi yh-

dessä lapsen kanssa. Kansiossa kerrotaan tukiosastosta ja sen toiminnasta.  

 

Lapselle annetaan oma huone. Pyritään siihen, että jokaisella on oma huone, mutta 

sisaruksilla voi olla yhteinen huone. 

 

Jos lapsi on tullut kiireellä osastolle, niin hänelle annetaan tarvittavia vaatteita, 

pesuvälineitä yms. Lapsi viedään tarvittaessa lääkäriin.  

 

Päiväkotia ja koulua ei vaihdeta sijoituksen aikana, vaan lapsi jatkaa tutussa oppi-

misympäristössään. Se mahdollistetaan esimerkiksi taksikyydeillä. Koulutaksi kyydityk-

sistä täytyy tehdä erillinen anomus opetustoimeen. Tukiosastolta käsin hoidetaan taksi-

kyyditykset päivähoitoon. 

 

Ohjaajat auttavat ja tukevat lasta sekä keskustelevat lapsen kanssa tapahtuneesta ja 

siitä miksi juuri hän on tullut osastolle.  

 

Tukiosaston tavoite on, että arki sujuu mahdollisimman hyvin ja lapsella olisi hyvä olla! 
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TYÖAJAT 

 

 

Aamuvuoro alkaa klo 07:00 ja loppuu pääsääntöisesti klo 15:00. 

Aamuvuorolainen herättää lapset päiväkotiin ja nuoret kouluun, ellei yövuorolainen ole 

heitä sovitusti herättänyt jo aiemmin.  

Aamuvuorolainen tekee päivän aikana erilaisia kodinhoidollisia askareita, siivoaa ja esi-

merkiksi soittelee asiakkaiden asioita. 

 

 

              

 

Iltavuoro alkaa klo 13:30 ja loppuu pääsääntöisesti klo 21:30. 

Iltavuorolainen vastaanottaa lapset ja nuoret takaisin tukiosastolle.  

Välipalan jälkeen lapsi tekee läksynsä.  

Päivällinen on yleensä klo 16. Sen jälkeen alkaa hiljainen tunti, jolloin jokainen lapsi on 

omassa huoneessaan tehden jotain hiljaista ja rauhallista, esimerkiksi lukee kokeisiin.  

Iltapala on yleensä klo 19. 

Omassa huoneessa pitää olla viimeistään klo 21. 

 

 

Yövuoro alkaa klo 21:00 ja loppuu pääsääntöisesti klo 07:30. 

Kaksi yövalvojaa valvoo vuorotellen yövuorot. 

Yövuorolainen valvoo ja pitää huolen siitä, että lapset saavat nukkua rauhassa. 

Yövuoroista löytyy omia ohjeistuksia. 
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OHJAAJIEN VÄLINEN TIEDONKULKU 

 

 

Vuorot alkavat ja loppuvat raportteihin, jotta työntekijät tietävät 

”missä mennään”. Raporteilla kerrotaan kaikki oleellinen asiak-

kaista, mitä seuraavan vuoron on hyvä tietää ja miten muuten 

edellinen vuoro on sujunut. Oleellisinta raporteissa on tiedon siir-

to ja keskustelu. 

 

 

 

 

PALAVERIT 

 

Tukiosastolla pidetään alkupalaveri, jossa määritellään lapsen 

asumisaika ja tavoitteet. Jakson aikana pidetään palavereja, joihin 

kootaan esille nousseita asioita. Loppupalaverissa sovitaan jatko-

tuesta ja seurannasta. Palavereissa on mukana ainakin lapsen so-

siaalityöntekijä, Perhetukikeskuksen sosiaalityöntekijä ja tukiosas-

ton ohjaaja. 

 

 


