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mustehtäväni tässä opinnäytetyössä on: Millaisia kokemuksia nuorilla ja työntekijöil-

lä on jälkihuollosta. Opinnäytetyöprosessissani tärkein asia on saada nuorten oma 

ääni kuulumaan. 

Tavoitteeni opinnäytetyölläni on kehittää omaa henkilökohtaista tietämystäni lasten-

suojelun jälkihuollosta. 

 

 Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen eli laadullinen opinnäytetyö. Olen kerännyt haas-

tatteluaineiston, jossa hyödynnän sekä teema- että avoimen haastattelun periaatteita. 

 

Teoria osuudessa käyn läpi jälkihuoltoa, avaamalla sen tavoitteita ja tarkoituksia.  
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työntekijän kokemuksista. Haastattelu tilanteissa oli minun ja nuoren lisäksi mukana 

myös jälkihuollon työntekijä. Haastateltavat olivat kaikki Meri-Lapin alueelta. 
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My thesis deals with the after-care of child protection. It discusses the experiences of 

the employees and the clients. My objective in this process was to find out the work-

ers and young people’s experiences of after-care.  My research task is to report what 

kind of experiences young people and workers have of after-care.  The most im-

portant thing in this process is to find out what young people have to say. 

 

My thesis is a qualitative study. I have collected the material by interviews in which I 

use the principles of theme centered and open interviews.  

 

In the theoretical part I process after-care by opening its target and meaning. I also 

use interviews as a material in this study. Three of the interviewees were young cli-

ents of after-care. I also interviewed one employee of after-care. When I interviewed 

clients there was one employee with us in the situation.  All the interviewees came 

from the Sea-Lapland area. 
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1 JOHDANTO 

 

Halusin tehdä opinnäytetyöni lastensuojeluun liittyen, koska lastensuojelu on lähellä 

sydäntäni ja tulevaisuudessa tulen työskentelemään lastensuojelun työtehtävissä. Jälki-

huollosta on puhuttu hyvin vähän, joten koin tarpeelliseksi ja mielenkiintoiseksi tehdä 

opinnäytetyöni aiheeseen liittyen. Jälkihuolto ja jälkihuollon järjestäminen ovat jääneet 

avo- ja sijaishuollon varjoon, joten jälkihuollon järjestämiseen tulisi kiinnittää enemmän 

huomiota. Kaikki kunnat eivät tarjoa jälkihuollossa oleville nuorille henkilökohtaista 

tukea, vaikka sitä nuori juuri kaipaisikin. Sijaishuoltopaikoista osa ei valmenna nuoria 

tarpeeksi ajoissa jälkihuoltoon siirtymiseen, jolloin sijaishuollossa olevat heikkoudet 

vaikuttavat siihen, että kunnat joutuvat maksamaan jälkihuoltoon valmentamisesta kak-

sinkertaisesti, osana sijaishuoltoa sekä osana jälkihuoltoa.  Pulmalliseksi jälkihuollossa 

koetaan myös se, että palvelun vastaanottaminen on täysi-ikäiselle nuorelle vapaaehtois-

ta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 22).  

 

Keväällä 2012 tein päätöksen, että opinnäytetyössäni tulen keskittymään jälkihuoltoon 

ja palvelua käyttävien nuorten kokemuksiin. Näen hyvin tärkeäksi sen, että nuorten oma 

ääni saadaan kuuluviin, koska palvelu on heitä varten olemassa ja he siitä hyötyvät 

kaikkein eniten. Opinnäytetyössäni nuorten kokemuksien lisäksi tarkastelen jälkihuol-

lon työntekijän kokemuksia. Suoritin suuntaavan harjoitteluni Keminmaan nuorisoko-

dilla, jossa pääsin tutustumaan jälkihuoltoon yhtenä lastensuojelun osa-alueena. Mie-

lenkiintoni jälkihuoltoa kohtaan oli kuitenkin syttynyt jo ennen harjoittelun alkua. Or-

ganisaatio harjoittelun suoritin Kemin Sosiaalitoimistossa, jossa sain tutustua myös jäl-

kihuollon työntekijän toimenkuvaan ja työtehtäviin. 

 

Opinnäytetyössäni haluan selvittää, minkälaisia kokemuksia nuorilla ja jälkihuollon 

työntekijöillä on lastensuojelun jälkihuollosta. Erityisesti haluan selvittää niitä asioita, 

missä olisi parantamisen varaa ja niitä mihin jälkihuollon asiakkaat toivoisivat paran-

nusta. Valitsin aiheeni kiinnostuksen ja epätietoisuuden perusteella. Haluan tietää ai-

heesta enemmän ja opinnäytetyö on hyvä mahdollisuus tutustua jälkihuoltoon perin 

pohjin. 
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Opinnäytetyöni perustuu laadulliseen eli kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen, johon kerä-

sin aineistoa haastatteluiden avulla. Haastattelut suoritin käyttäen teemahaastattelun ja 

avoimen haastattelun periaatteita. Teemahaastattelun valitsin, koska koin sen sopivan 

parhaiten opinnäytetyöhöni. Tavoitteenani oli haastatteluiden avulla saada selville nuor-

ten ja työntekijöiden kokemuksia jälkihuollosta. Rajasin haastatteluaineiston haastatte-

lemalla vain kolmea nuorta ja yhtä työntekijää. Ensimmäiset haastattelut suoritin ke-

väällä 2013 ja viimeisen haastattelun kesällä 2013. 

 

Tässä opinnäytetyössäni jälkihuollon lisäksi tarkastelen lastensuojelulakia kokonaisuu-

dessaan. Olen myös tutustunut itsemääräämisoikeuteen ja osallisuuteen, sillä koen nii-

den olevan todella tärkeässä roolissa, lasten ja nuorten kanssa työskentelyssä. 
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2 METODOLOGINEN OSUUS 

 

2.1 Tutkimustehtävä ja tavoite 

 

Tavoitteenani oli saada selville, millaisia kokemuksia jälkihuolto on tuonut asiakkaille 

ja työntekijöille. Opinnäytetyötäni varten haastattelin henkilöitä, jotka ovat jälkihuollon 

asiakkaita, sekä yhtä jälkihuollon ohjaajaa. Haastateltavat nuoret ja haastateltavan 

työntekijän olen saanut Keminmaan- ja Kemin jälkihuollon kautta. Tutkimustehtäväni 

on: Millaisia kokemuksia nuorilla ja työntekijöillä on jälkihuollosta. Tarkoitukseni 

opinnäytetyölläni on kasvattaa omaa tietämystäni ja samalla tietysti tuottaa 

jälkihuollosta sellaista tietoa, joka voisi palvella jälkihuollon kehittämistarpeita. 

Noudatan työssäni tutkimuseettisiä periaatteita eli tutkimus perustuu vapaaehtoisuuteen, 

eivätkä tutkittavat ole tunnistettavissa. Jotta luottamus ja tunnistettavuuden suoja 

säilyisi, en mainitse kenenkään haastateltavan nimeä tässä opinnäytetyössäni. 

 

Tutkimuksen tavoitteen saavutin tutustumalla mahdollisimman laajasti kirjallisuuteen ja 

aiheesta tehtyihin opinnäytetöihin ja graduihin. Aikatauluni oli seuraavanlainen, 

alkutalvesta 2013 tein osan haastatteluista, jolloin haastattelin kolmea nuorta. Keväällä 

2013 aloitin tutustumisen aiheesta kirjoitettuun kirjallisuuteen ja kesällä 2013 aloitin 

konkreettisesti opinnäytetyöni kirjoittamisen ja haastatteluiden purkamisen. Kesällä 

2013 suoritin vielä yhden haastattelun, jonka avulla sain työhöni myös työntekijän 

näkökulman.  

 

2.2 Aineistonkeruu 

 

Varsinainen aineiston keruu alkoi jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun huomasin 

kiinnostukseni lastensuojelua kohtaan. Keväällä 2012 päätin tehdä opinnäytetyöni 

jälkihuoltoon liittyen. Minulla oli hyvin vähän tietoa jälkihuollosta ja tuntui siltä, ettei 

siitä tarpeeksi puhuttu opintojen edetessäkään. Hirsjärven, Remeksen & Sajavaaran 

(2007,19) mukaan ihminen on luonnostaan utelias ja kiinnostunut etsimään ilmiöille 

selityksiä ajattelematta sen syvemmin muita tarkoituksia. Tulkitsen tämän niin, että 

ihminen kykenee spontaanisti heittäytymään häntä kiinnostaviin asioihin, ajattelematta 

asiaan liittyviä muita seikkoja. Opinnäytetyöprosessini aiheutti välillä stressiä ja jopa 

ahdistuksen tunteita, mitkä tulivat minulle osittain täysin yllätyksenä. Vaikka vaikeita 
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hetkiä opinnäytetyön teko kohdallani aiheutti, ei tiedonnälkäni aihetta kohtaan missään 

vaiheessa kadonnut, vaan aina löysin jostain energiaa ja voimia jatkaa eteenpäin. 

 

Puhuttaessa laadullisesta aineistosta, tarkoitetaan pelkistetyimmillään aineistoa, joka on 

ilmiasultaan tekstiä. Aineiston teksti voi olla syntynyt joko riippuen tutkijasta tai 

riippumatta tutkijasta. Mikäli teksti on syntynyt aineistosta riippuen, voi kyseessä olla 

haastattelu tai havainnointi. Mikäli kyseessä on aineistosta riippumatta syntynyt teksti, 

kyseessä voi olla henkilökohtainen päiväkirja, omaelämäkerta, kirje tai muu tarkoitusta 

varten tuotettu kirjallinen ja kuvallinen aineisto tai äänimateriaali. Aineistona voidaan 

myös käyttää yleisönosastokirjoituksia ja elokuvia, kuten myös suorajakelumainoksia. 

(Eskola & Suoranta 1998, 15.) Käytin aineistona pääasiallisesti haastatteluja ja 

kirjallisuutta. Osaksi aineistoni koostuu myös omista mielipiteistäni ja sellaisista 

asioista, joita olen elämäni varrella oppinut ja kokenut.  

 

Tutustuin jälkihuoltoon ensimmäisen kerran suuntaavassa harjoittelussa keväällä 2013, 

jonka suoritin nuorisokodilla. Kyselin paljon jälkihuoltoon liittyvistä asioista, en 

pelkästään opinnäytetyötäni varten vaan itseäni varten. Halusin tietää, millaisesta 

palvelusta on kyse ja miten se käytännössä toteutuu. Kyseisen harjoittelupaikan kautta 

sain haastateltavia, mikä ei tietenkään ollut itsestäänselvyys, koska kyseessä on 

kuitenkin vapaaehtoinen osallistuminen. Otin yhteyttä jälkihuollon työntekijään ja 

tiedustelin hänen halukkuutta yhteistyöhön. Sain haastateltavat, hoidin tutkimusluvat 

kuntoon ja valmistauduin haastatteluun. Mahdollisuus siitä, että pääsen haastattelemaan 

nuoria tuli tietooni lyhyellä varoitusajalla ja minun täytyi nopeasti valmistautua 

haastatteluihin. Lyhyellä varoitusajalla tarkoitan sitä, että sain tietää pari päivää ennen 

haastattelun ajankohtaa, että minulla on mahdollisuus lähteä ohjaajan mukaan ja 

haastatella nuoria. Jälkihuollon ohjaajalla oli asiakastapaamisia useassa eri kunnassa, 

joihin sain organisaatiolta suostumuksen lähteä mukaan. Koska ohjaajalla oli sovittuja 

tapaamisia nuorten kanssa, näimme parhaaksi, että hän osallistuu myös 

haastattelutilanteisiin, joissa minä haastattelen nuoria. Haastattelut toteutettiin silloiseen 

tilanteeseen sopivissa paikoissa, kuten erään nuoren kotona. Nuoren koti oli loistava 

ympäristö toteuttaa haastattelu, koska nuori oli vapautunut ja hänen oli helppo puhua. 

Haastateltavista nuorista kaksi olivat poikia ja yksi oli tyttö. Kaksi haastateltavista oli 

ollut jälkihuollon asiakkuudessa reilusti yli vuoden ajan ja yksi nuorista oli ollut 

palvelunpiirissä alle vuoden. 
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Otin yhteyttä jälkihuollon työntekijään alkukesästä 2013 ja sovimme tapaamisesta. 

Jälkihuollon ohjaajaa haastattelin hänen omassa työpisteessään, mikä oli luonteva 

paikka toteuttaa haastattelu. Haastatteluiden kesto riippui haastateltavien halusta ja 

innokkuudesta puhua aiheeseen liittyvistä asioista. Yksi haastattelu saattoi kestää vain 

muutaman minuutin, kun taas toiseen haastatteluun saattoi kulua aikaa yli tunti. 

Muutaman minuutin kestävällä haastattelulla tarkoitan sitä, että nuori vastasi 

kysymyksiin nopeasti ja suhteellisen lyhyesti. Haastattelut, jotka kestivät pitemmän 

aikaa, olivat hyvin vapaamuotoisia, millä tarkoitan sitä, että haastateltava kertoi 

elämästään hyvin vapautuneesti ja innokkaasti. Aineiston hankkiminen on pitkä 

prosessi, johon kuluu paljon aikaa ja vaivaa. Olen kulkenut silmät ja korvat auki, 

mietiskellyt ja ajatellut aihetta ja siihen liittyviä pulmia sekä ratkaisuja. Kirjoittamisen 

kanssa yhtä tärkeää mielestäni oli se, että prosessoin aihetta pääni sisällä hyvin paljon. 

 

Alkuperäinen ajatukseni oli, että haastattelisin vain ja ainoastaan jälkihuollossa olevia 

nuoria ja keskittyisin heidän kokemuksiin. Aikani mietittyä ja ohjaavien opettajien 

kanssa juteltuani, päädyin kuitenkin haastattelemaan myös jälkihuollon työntekijää. 

Valinta oli hyvä, sillä näin sain opinnäytetyöhöni asiakkaan ja työntekijän näkökulman. 

Päätös käyttää aineistonkeruussa haastattelua oli itsestään selvää minulle jo opinnäyte-

työn suunnitteluvaiheessa. Aineistonkeruussa hyödynsin sekä teema- että avoimen haas-

tattelun periaatteita. Haastattelussa halusin kuulla nuorten mielipiteen jälkihuollon tar-

peellisuudesta, ajatellen heidän omaa tulevaisuuttaan sekä kokemuksia siitä, mitä kehi-

tettävää nuoret kokevat jälkihuollossa olevan. Työntekijän kokemukset jälkihuollosta 

nousivat myös tärkeään rooliin opinnäytetyötä tehdessä. Halusin selvittää myös työnte-

kijän toiveet palvelun kehittämisen suhteen. Koen nuorten kanssa työskentelyn palkit-

sevana ja haasteellisena, joten koin tärkeäksi kysyä työntekijältä myös nuorten kanssa 

työskentelyyn liittyvien haasteiden olemassaolosta.  

 

Teemahaastattelulla tarkoitetaan haastattelua, jossa haastateltava on ennalta miettinyt 

teemoja, jotka toimivat eräänlaisina keskustelun otsikkoina. Teemahaastattelu on va-

paamuotoista keskustelua, jota ohjaa valmiiksi mietityt teemat. Minulla oli teemat val-

miiksi mietittynä, joka ohjasi haastatteluiden kulkua, mutta antoi samalla myös haasta-

teltavalle mahdollisuuden kertoa vapaasti kokemuksistaan. Avoimessa haastattelussa 

haastattelijan tehtävänä on luoda ilmapiiristä mahdollisimman luonteva ja avoin. Avoin 
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haastattelu on kuin tavallinen keskustelu, jossa keskustelu etenee tietyn aihepiirin sisällä 

vapaasti, haastateltavan ehdoilla. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006; Eskola 

2007, 33.) 

 

 

2.3 Eettisyys 

 

Tutkimuksentekoon liittyy monenlaisia eettisiä kysymyksiä, jotka tutkijan on otettava 

tutkimusta tehdessään huomioon. Tutkijan omalla vastuulla on, että hän toimii 

tutkimuseettisten periaatteiden mukaan. Opinnäytetyössäni eettisyys näkyi niin, että en 

painostanut haastateltaviani mihinkään ja haastattelut etenivät omalla painollaan. 

Haastateltavilla oli mahdollisuus kieltäytyä vastaamasta, mikäli he niin tahtoivat. 

Korostin myös salassapitovelvollisuuttani ja sitä, että en luovuta mitään 

haastattelumateriaalia kolmannelle osapuolelle. Olen tuonut haastateltavien kommentit 

esiin niin, että kukaan ei voi heitä tunnistaa. Ennen haastattelutilannetta annoin 

jokaiselle nuorelle lyhyen kirjeen, jossa esittelin itseni ja syyn sille, miksi tahdon 

haastatella heitä.  

 

 Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää, että tutkimuksenteossa on noudatettu hyvää 

tieteellistä käytäntöä. Tutkimuksen teossa tutkija on osa tutkimustaan. Tutkija on 

osallinen omassa tutkimusprosessissaan paljon syvemmin, kuin pelkästään 

yhteiskunnan jäsenenä. Tutkija joutuu tutkimusta tehdessään tutkimaan myös itseään, 

koska tutkimus syntyy itse tutkijan kautta. Minulle koko opinnäyteprosessi oli 

tutkimusmatka itseeni, omiin ajatuksiini ja omiin arvoihini. Valinnat, joita tutkija tekee, 

ovat tutkijasubjektin tekemiä ja samalla jokainen valinta avaa erilaisia näkymiä 

tutkimuksen etenemiselle.  (Hirsjärvi ym. 2009, 23; Pohjola 2003, 54.) 

 

Kuten koko sosiaalityön kentällä, niin myös sosiaalityön tutkimuksessa tyypillisesti 

korostuvat ihmisten väliset vuorovaikutussuhteet. Yhteydet ihmisten kokemiin 

vaikeisiin elämäntilanteisiin, sekä arkaluonteisiin henkilökohtaisiin kysymyksiin 

korostuvat myös. Tutkija tarvitsee tutkimusta tehdessään toiminnallista sensitiivisyyttä. 

Erityisesti sensitiivisyyttä tutkija tarvitsee lähestymistavoissa ja valinnoissaan, joita hän 

tekee koko tutkimusprosessinsa aikana. (Pohjola 2003, 54-55.) Sensitiivisyydellä tässä 
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asiayhteydessä tarkoitan herkkyyttä kohdata ihmisiä ja heidän henkilökohtaisia 

asioitaan.  

 

Edellytyksiä eettiselle herkkyydelle ovat taito tunnistaa eettinen jännite tai ongelma 

arkielämän epäselvissä ja monimutkaisissa tilanteissa. Eettiseen herkkyyteen kuuluu 

pohdinta, jossa pinnalle nousee oman toiminnan vaikuttaminen toisten ihmisten 

hyvinvointiin, erilaisten mahdollisten toimintalinjojen ja niistä johtuvien seurauksien 

ennakointi. Tutkijan kannalta on myös tärkeää tunnistaa omat tunteensa, asenteensa ja 

ennakkoluulonsa. Olemassa on tutkimuksia, joissa on huomattu, että eettinen herkkyys 

vaihtelee hyvin eri yksilöiden välillä, tarkoittaen sitä, että toiset ovat hyvin herkkiä 

huomaamaan tilanteeseen kuuluvia moraalisia vihjeitä, kun taas toiset kiinnittävät 

huomion enemmän tekniseen puoleen kuin moraaliin. Eettinen herkkyys voi myös olla 

hyvin tilannesidonnaista, eikä pelkästään persoonallisuuden piirre. Ammatillisessa 

toiminnassa eettinen herkkyys on keskeisessä asemassa, koska ilman eettistä herkkyyttä 

ei myöskään eettistä toimintaa käytännössä ole olemassa. (Juujärvi, Myyry & Pesso 

2007, 22-24). 

 

Tutkimuksenteossa lähtökohtana tulee olla ihmisarvon kunnioittaminen. Ihmisarvon 

kunnioittamisella tarkoitetaan, että ihmisten itsemääräämisoikeutta pyritään 

kunnioittamaan antamalla ihmisille mahdollisuus päättää osallistumisestaan 

tutkimukseen. (Hirsjärvi ym. 2009, 25.)  

 

Jokainen tutkimus pitää sisällään lukuisia eri päätöksiä ja sen vuoksi tutkijan etiikka 

joutuu koetukselle lukemattomia kertoja tutkimusprosessin aikana. Tutkimuksen tekijän 

olisi hyvä tunnistaa eettisten kysymysten problematiikka, jotta hän pystyisi tekemään 

eettisesti asiallista tutkimusta. (Eskola & Suoranta 1998, 52.) Tietoja käsitellessä kaksi 

keskeisintä käsitettä ovat luottamuksellisuus ja anonymiteetti. Korostin 

luottamuksellisuutta ennen haastattelua sekä haastattelun jälkeen.  Pyrkimyksenä tulee 

olla, että henkilöllisyyden paljastuminen tehdään mahdollisimman vaikeaksi. (Eskola & 

Suoranta 1998, 57.) Omassa opinnäytetyössäni noudatan anonymiteettisuojaa, josta olen 

lupaukseni antanut jo aineistonkeruu vaiheessa. Anonymiteettisuoja opinnäytetyöni 

kohdalla tarkoittaa sitä, että en ole vaarantanut haastateltavien henkilöllisyyden 

paljastumista mitenkään. 
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Olen saanut tutkimusluvan haastatteluihin sekä haastateltavilta että organisaation 

johtajilta. Haastattelut olivat vapaaehtoisia ja korostin niissä omaa 

vaitiolovelvollisuuttani. Sain luvan nauhoittaa yhden haastattelun ja litteroinnin jälkeen 

poistin haastattelun nauhurista. Tuhoan kaikki haastatteluissa ylös kirjoittamani tiedot, 

heti kun opinnäytetyöni on hyväksytty. Pidän hyvin tärkeänä luottamusta ja olen 

säilyttänyt kaikki salassa pidettävät tiedot lukollisessa laatikossa, jotta pystyn 

varmistamaan, etteivät tiedot joudu vääriin käsiin. 
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3 ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS JA OSALLISUUS 

  

Toteutettaessa lastensuojelua on selvitettävä lapsen toivomukset sekä mielipide. Toivo-

mukset ja mielipide on selvitettävä käyttäen hienovaraisuutta. Mielipidettä selvitettäessä 

on otettava huomioon lapsen ikä ja kehitystaso, kuten myös se, ettei lapsen ja hänelle 

läheisten ihmisten välisille suhteille aiheudu tarpeettomasti haittaa. Lapselle, joka on 

täyttänyt kaksitoista vuotta, on varattava tilaisuus tulla kuulluksi hallintolain (432/2003) 

34§:n mukaisesti häntä itseään koskevassa lastensuojeluasiassa. Mikäli lapsen mielipi-

teen selvittämisestä aiheutuisi lapselle vaaraa kehityksen tai terveyden kannalta, voidaan 

lapsen mielipide jättää selvittämättä. Lapselle ei myöskään saa antaa selvittämisen ja 

kuulemisen yhteydessä minkäänlaisia tietoja, jotka vaarantavat hänen kehitystään tai 

ovat vastoin lapsen muuta erittäin tärkeää yksityistä etua. (Kahri 2012, 298.) 

 

Suomessa talouden syvä taantuma on aiheuttanut vakavia haasteita hyvinvointipalvelu-

jen suhteen ja pelkoa on ollut siitä, että erityisesti ne lapset, jotka tarvitsevat lastensuo-

jelun toimenpiteitä, ohitetaan, koska heidän mielipide ei kuulu silloin kun päätöksiä 

tehdään. (Harder & Pringle 1997, 89.) Tämä asia taistelee mielestäni osallisuutta vas-

taan, jolloin lapsen ja nuoren omalla sanalla ja omilla mielipiteillä ei nähdä olevan mer-

kitystä. Lapsen etu on tärkein asia lastensuojelutyötä tehdessä ja on tärkeää, että myös 

lapsen oma tahto ja mielipide otetaan huomioon, ennen kuin lopullisia päätöksiä teh-

dään. 

 

Lapsella, joka on täyttänyt kaksitoista vuotta, on oikeus käyttää omaa puhevaltaansa 

itseään koskevassa lastensuojeluasiassa. Lapsi on aina, iästä riippumatta, asianosainen 

itseensä liittyvässä lastensuojeluasiassa. Lapsen huoltajalla tai muulla laillisella edusta-

jalla on myös oikeus käyttää puhevaltaa. Mikäli lapselle määrätään edunvalvoja, huolta-

jan sijaiseksi, on edunvalvojalla oikeus käyttää lapsen puhevaltaa, mikäli kriteerit täyt-

tyvät. Edunvalvojan oikeus lapsen puhevallan käyttämiseen täyttyy, jos löytyy perustel-

tu syy olettaa, ettei lapsen huoltaja voi valvoa lapsen etua asiassa puolueettomasti. Mi-

käli lapsen asian selvittämiseksi ja lapsen edun turvaamiseksi on tarpeen määrätä edun-

valvoja, tulee sellainen määrätä. (Kahri 2012, 298.) 

 

Puhuttaessa lapsen osallisuudesta, kyse on siitä, miten lapsi voi olla mukana määrittä-

mässä, toteuttamassa ja arvioimassa hänen etunsa turvaamiseksi tehtävää työtä. Ihmisen 



15 

identiteetin kehittymisen kannalta ratkaisevaa on, että hän saa olla osallisena ja mukana 

asioiden käsittelyssä itselleen merkittävissä yhteisöissä. Kyseessä on yksi kasvun ja 

kehityksen perusedellytys. (Lastensuojelun käsikirja, hakupäivä 19.10.2013.) 

 

Osallisuus koostuu oikeudesta tiedonsaannista itseään koskevia suunnitelmia, päätöksiä, 

ratkaisuja ja toimenpiteitä kohtaan. Osallisuus koostuu myös perusteluista sekä mahdol-

lisuuksista ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa näihin asioihin. Olennaista osallisuudessa 

on myös vastavuoroisuus, jolla tarkoitetaan, että vaikuttaminen ei ole mahdollista, mi-

käli ei pääse mukaan asioiden käsittelyyn eikä saa niistä tietoa. Suomen lainsäädäntö 

perustuslaista lähtien painottaa johdonmukaisesti sitä, että asianosaisilla on aina oikeus 

saada tietoa heitä koskevissa asioissa. Asianomaisella on myös oikeus lausua omat nä-

kemyksensä itseään koskevista tiedoista. (Lastensuojelun käsikirja, hakupäivä 

19.10.2013.) 

 

Osallisuus on mielestäni lastensuojelutyössä tärkeää, kun pyritään tasa-arvoiseen ja 

luottamukselliseen työsuhteeseen asiakkaan kanssa. Aidon vuorovaikutussuhteen luo-

miseksi tarvitaan mielestäni osallisuutta. Asiakkaalla tulee olla oikeus vaikuttaa hänen 

omaa elämäänsä koskeviin asioihin, edellyttäen tietenkin, että asiakas on kykenevä osal-

listumaan itseään koskevien asioiden hoitamiseen. Osallisuus on hetkessä tapahtuvaa 

toimintaa ja työntekijän on tunnistettava omat henkilökohtaiset vahvuutensa, jotta hän 

kykenee kuuntelemaan ja osallistamaan asiakasta. Halusin nostaa osallisuuden osaksi 

opinnäytetyötäni sillä näen, että nuorten ja lasten omilla kokemuksilla ja mielipiteillä on 

hyvin tärkeä rooli lastensuojelutyössä. Koen, että lapset ja nuoret jäävät usein aikuisten 

varjoon, kun aikuisia kuunnellaan ja heille annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi. Näin 

ollen tahdoin, että minun opinnäytetyössäni nuorilla on oikeus kertoa kokemuksistaan 

jälkihuollosta. 

 

Itsemääräämisoikeudella sosiaalihuollossa tarkoitetaan yksilön määräämisoikeutta häntä 

itseään koskevissa asioissa. Edellytyksenä itsemääräämisoikeuden toteutumiselle on, 

että henkilöllä on kyky hallita itseään ja kyky harkittuihin, itsenäisiin päätöksiin ja te-

koihin. Itsemääräämisoikeuden toteutumisen kannalta tärkeää on, että asiakkaan ja ver-

koston väliltä löytyy hyvä yhteistyö ja vuorovaikutus. Verkostolla tarkoitetaan sosiaali-

huoltoa järjestävää tahoa. (Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet 2001, 33-34.) 
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Itsemääräämisoikeuden ymmärtäminen ja on myös jälkihuollossa tärkeää, nuoren sitou-

tumisen ja ymmärryksen kannalta. Nuoren kanssa työskentelylle on varattava riittävästi 

aikaa käydä läpi suunnitelmaa ja nuoren kanssa on keskusteltava siitä, mitä tarkoitetaan 

itsemääräämisoikeudella ja millainen rooli sillä on koko jälkihuoltoprosessin aikana. 

(Kuronen 2013, 17). 

 

Hallintomenettelylaissa on säädetty asiakkaan kuulemisesta, jolla tarkoitetaan sitä, että 

asiakkaalla on oikeus tulla kuulluksi ennen häntä koskevan viranomaispäätöksen teke-

mistä. Asiakasta voidaan tällöin kuulla joko suullisesti tai kirjallisesti. Toisinsanoin 

asiakkaalla on siis oikeus antaa oma selityksensä, selvityksistä, jotka voivat vaikuttaa 

asian ratkaisuun. Asiakkaalla tässä tilanteessa tarkoitetaan henkilöä, joka on asianosai-

sen asemassa. Säännös asiakkaan kuulemisesta koskee vain viranomaisen järjestämää 

sosiaalihuoltoa. Yksityisessä sosiaalihuollossa sopimus tehdään asiakkaan ja sosiaali-

huollon toteuttajan välillä, jolloin asiakkaalla on tilaisuus tulla kuulluksi omaa hoitoon-

sa ja huoltoonsa koskevissa asioissa. Hallintomenettelylain 15§:n 2 momentin mukaan 

asianosaisen kuuleminen voidaan jättää välistä, mikäli kuuleminen on ilmeisen tarpee-

tonta tai jos kuuleminen vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteuttamisen. (Sosiaalihuol-

lon asiakkaan asema ja oikeudet 2001, 34-35). 

 

Julkisuuslain 12§:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto, häntä itseään koskevista 

tiedoista, jotka sisältyvät viranomaisen asiakirjoihin. Henkilötietolain 26§:n mukaan, 

jokaisella on myös oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.  Julkisuuslaissa on määritel-

ty pykälä, joka rajoittaa lapsen tiedonsaantia, häntä itseään koskevissa asioissa. Asia, 

jonka vuoksi tiedonsaantia voidaan rajata, voi olla esimerkiksi tilanne, jossa lapsen per-

heen historiassa on tapahtunut jotain, minkä kuuleminen ei olisi lapsen edun mukaista. 

Lapsella on omia asioitaan koskevissa asioissa puhevaltaoikeus, mutta myös hänen laki-

sääteisellä huoltajalla saattaa olla oikeus käyttää lapsen puhevaltaa, mikäli lapsi on täyt-

tänyt 15 vuotta, mutta ei ole vielä 18-vuoden ikäinen. Nuori, joka on jälkihuollon asia-

kas, voi itse päättää antaako vanhempiensa tutustua häntä koskevaan asiakirja-

aineistoon. Täysi-ikäisellä, 18 vuotta täyttäneellä nuorella on täysi puhevalta koskien 

omaa asiaansa, joten nuori itse voi päättää, salliiko hän vanhemmilleen oikeuden tutus-

tua asiakirjoihin vai ei. Alle 18-vuotiaalla on myös oikeus kieltää antamasta itseään 

koskevia tietoja vanhemmilleen. (Mahkonen 2008, 116-118.) 
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Lapsen osallisuudessa kyse on siitä, miten lapsi itse pystyy olemaan mukana määrittä-

mässä ja toteuttamassa työtä, jota hänen itsensä ja hänen oman etunsa turvaamiseksi 

tehdään. Osallisuus on liittymistä, kuulumista ja vaikuttamista yhteisöön. Osallisuus 

antaa lapselle ja nuorelle mahdollisuuden rakentaa ymmärrystä siitä, kuka hän itse on ja 

mihin hän kuuluu. Oikeudesta lapsen osallisuuteen on säädetty laissa ja se on kansain-

välisellä tasolla määritelty YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Sopimuksen mukaan 

oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle ja sopimus velvoittaa julkisen vallan käyttäjät ta-

kaamaan lapsille mahdollisuuden osallistumiseen ja mielipiteen ilmaisemiseen, kaikissa 

heitä koskevissa asioissa, ottaen huomioon lapsen ikä ja kehitystaso. (Hotari, Oranen & 

Pösö 2013, 149). 

 

Lapsella on aina oikeus päättää osallistuuko hän johonkin prosessiin vai eikö hän osal-

listu. Lapsella tulee siis aina olla mahdollisuus ja oikeus kieltäytyä. Lastensuojelutyössä 

törmätään usein tilanteisiin, joihin osallistuminen voi olla hyvin vaativaa aikuisellekin. 

Osallistuminen ei aina ole lapselle mielekästä tai mahdollista, kun kyseessä on vaativa 

tilanne. Tällöin on väistämättä mietittävä, että onko lapsen edun mukaista, että hän osal-

listuu, vai tulisiko miettiä, millä muilla tavoin lapsen osallisuus voitaisiin turvata. Osal-

lisuudesta kieltäytyminen on myös yksi osallisuuden muoto, johon lapsella on täysi oi-

keus. (Lastensuojelun käsikirja, hakupäivä 19.10.2013.) 

 

Lasten ja nuorten osallistumisesta heitä itseään koskevien asioiden hoitoon on monen-

laista hyötyä. Hyötyjä osallisuudella on paljon, joista mainittakoon suunnitteluprosessin 

laadun parantaminen, silloin kun palvelujen käyttäjien näkemykset otetaan huomioon 

alusta alkaen. Osallisuus muuttaa aikuisten käsityksiä lapsista ja vahvistaa lasten ja 

nuorten käsitystä omien mielipiteiden arvosta.  Osallisuus on koettu myös hyödyksi, 

koska se tekee lapset ja heidän tilanteensa näkyväksi ja saattaa aikuiset vastuuseen hei-

dän omasta toiminnastaan.  Osallisuus voimaannuttaa ja suojelee, erityisesti sellaisia 

lapsia, joilla on paljon kokemuksia syrjäytetyksi tulemisesta ja sattuman armoilla elämi-

sestä. (Lastensuojelun käsikirja, hakupäivä 19.10.2013.) 

 

Lastensuojelulaissa ensisijaisesti tärkeänä pidetään lapsen aktiivista huomioimista ja 

mukaan ottamista koko lastensuojeluprosessin ajan. Lasta täytyy tavata henkilökohtai-

sesti ja suunnitelmat laaditaan yhteistyössä lapsen kanssa keskustellen. Tällä tavalla 

lapsella on mahdollisuus ymmärtää syvällisemmin, mitä aikuiset hänen tilanteestaan 

ajattelevat ja mitä vaihtoehtoja hänen elämäntilanteen ratkaisemiseksi on tarjolla. Lap-
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selle tulee myös selväksi omat oikeudet ja se millä tavalla hän itse voi vaikuttaa omiin 

asioihinsa. Osallisuutta on usein kuvattu erilaisilla malleilla, kuten porras- ja tikapuu-

malleilla. Mallit on rakennettu niin, että mitä alempana portaikossa yksilö on, sitä vä-

hemmän hänellä on mahdollisuuksia vaikuttaa. Mitä ylemmäs hän kipuaa, sitä enem-

män hänellä on valtaa. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1.) on Harry Shierin porras-

malli, jossa tarkastelussa on aikuisten valmiudet, mahdollisuudet ja velvoitteet suhteessa 

lasten osallisuuteen. (Hotari ym. 2013, 150-152). 

 

Taulukko 1.  Osallisuus: valmiudet, mahdollisuudet, velvoitteet (Hotari, Oranen & Pösö 

2009, 120.) 

 

 

 

 

VALMIUDET 

 

Onko työntekijöillä 

tarvittavat valmiudet? 

MAHDOLLISUUDET 

 

Onko tälläinen mahdollista 

(resurssit, organisaatio, 

tilat, välineet jne.)? 

VELVOITTEET 

 

Onko rakenteita, jotka 

velvoittavat (lainsäädäntö, 

toimintaohjeet)? 

5. 

Lasten kanssa jaetaan 

valtaa ja vastuuta 

 

 

Olenko valmis jaka-

maan vastuuta lasten 

kanssa? 

  

Millä tavalla lainsäädäntö 

määrittää työntekijälle 

vastuun rajat? 

4.  

Lapset otetaan mu-

kaan päätöksentekoon 

  

Mahdollistaako organisaa-

tiomme rakenteet lasten 

ottamisen mukaan päätök-

sentekoon? 

 

3. 

Lasten näkemykset 

otetaan huomioon 

 

Olenko minä valmis 

ottamaan lapsen aja-

tukset vakavasti? 

  

Lapsen oikeuksien sopi-

mus 12. Artikla + LsL 

417/2007 

2. 

 Lapsia tuetaan mieli-

piteiden ilmaisemises-

sa 

  

Löytyykö tarvittavat väli-

neet erityistä tukea tarvit-

sevien lasten auttamiseksi 

itsensä ilmaisemisessa? 

 

LsL 417/2007 + lain pe-

rustelut (HE 252/2006) 

1. 

Lapsia kuunnellaan 

  

Onko meillä lupa kuunnel-

la lasta? 

 

LsL 417/2007 
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Edellä olevassa mallissa on viisi porrasta, joista alimmalla portaalla on alin osallisuuden 

aste ja ylimmällä korkein. Jotta lapsen oikeuksien minimiedellytykset täyttyisivät, tulisi 

kolmen ensimmäisen portaan määrittämien asioiden toteutua. Portaista ensimmäisenä 

on lasten kuunteleminen, jonka jälkeen toiselle portaalla tuetaan lapsia mielipiteiden 

ilmaisemisessa. Kolmannella portaalla otetaan huomioon lasten näkemykset ja neljän-

nellä portaalla lapset otetaan mukaan päätöksentekoon. Korkeimmalla portaalla lasten 

kanssa jaetaan vastuuta ja valtaa. ( Hotari ym. 2009, 120.) 

 

Lasten osallisuuden toteutumiseksi, edellytetään työntekijältä valmiuksia tehdä yhteis-

työtä lasten kanssa, kuunnellen heitä ja ottaen heidän mielipiteet huomioon. Organisaa-

tiolla on myös roolinsa tässä, sillä yksittäisen työntekijän on vaikea hyödyntää omia 

valmiuksiaan, ellei organisaatio tarjoa mahdollisuuksia siihen. Organisaatiokulttuurin 

lisäksi mahdollisuuksien luomisessa on kyse myös käytännöllisistä asioista, kuten siitä, 

että onko lasten kanssa työskentelyyn käytössä soveltuvia tiloja, onko ajan käyttäminen 

lasten tapaamiseen luvallista tai voidaanko lasten kanssa tehtävät työt kirjata tietojärjes-

telmään. Viranomaisten toimintaa säätelee lainsäädäntö, josta löytyy velvoitteet lasten 

osallisuuden toteuttamiselle. (Lastensuojelun käsikirja, hakupäivä 19.10.2013.) 

 

Pelastakaa Lapset ry:n lastensuojelupalveluiden johtaja Riitta Hyytinen toteaa, että las-

tensuojelussa on kohtaamisen merkitys noussut arvoiseensa asemaan. Hyytinen on sitä 

mieltä, että laadukasta ja vaikuttavaa lastensuojelua ei voi olla, ellei lapsia ja heidän 

vanhempiaan kohdata aidosti sosiaalityössä. Mikäli resursseja ei lisätä lastensuojelussa, 

ei kohtaamiseen ole käytännössä ollenkaan aikaa. Hyytinen toteaa myös, että tietoa las-

tensuojelun nykytilasta ja siihen liittyvistä tarpeellisista toimenpiteistä on riittävästi, 

mutta on päättäjistä kiinni, toteutuvatko muutokset. Pelastakaa Lasten perhehoidossa ja 

lastenkotityössä havaitaan, että sijoitettujen lasten vanhemmat eivät saa tarvitsemaansa 

apua. Sijoitetuilla lapsilla on vanhempiensa voinnista ja jaksamisesta huoli ja on todettu, 

että vanhempien osallistumisella huostaan otetun lapsen auttamiseen on suuri merkitys 

– sekä lapselle että vanhemmalle. (Pelastakaa Lapset 2013. Hakupäivä 15.10.2013). 
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4 LASTENSUOJELU 

 

4.1 Yleistä lastensuojelulaista 

 

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoi-

seen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. (Lastensuojelulaki 

88/2010 1:1§). 

 

Uusi lastensuojelulaki astui voimaan 1.1.2008, mutta yli 40 §:ään on tehty vuoden 2008 

jälkeen useita muutoksia. Suurimpia muutoksia tehtiin säännöksiin, jotka koskevat kii-

reellistä sijoitusta, lastensuojeluilmoitusta ja lapsen sijoittamista vankilan perheosastolle 

yhdessä vanhempansa kanssa. Kunnan järjestämisvastuuta ja kuntien keskinäistä korva-

usvastuuta koskevat lain kohdat muutettiin täysin. (Räty 2010, III). Uudessa laissa ko-

rostetaan huoltajan vastuun ensisijaisuutta. Lakiin on otettu toimintamuodoksi myös 

ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö ja avohuollon tukitoimia painotetaan enemmän kuin 

vuoden 1983 lastensuojelulaissa. (Mahkonen 2008, 32-33).  

 

Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, jota toteutetaan tekemällä las-

tensuojelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma. Lastensuojeluun kuuluu myös mah-

dollisten avohuollon tukitoimien järjestäminen. Lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuoje-

luun kuuluu myös lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijais-

huolto ja jälkihuolto. (Lastensuojelulaki 88/2010 1:3§). 

 

Tavoitteet lapsen oikeudesta turvalliseen ja tasapainoiseen kasvuympäristöön eivät ole 

toteutettavissa ainoastaan lastensuojelulain mukaisilla yksilökohtaisesti järjestetyillä 

palveluilla ja tukitoimilla, vaan niiden toteuttaminen edellyttää kaikissa julkisen vallan 

toimissa lapsen edun huomioonottamista. (Räty 2010, 1.) Ensisijainen vastuu lapsen 

hyvinvoinnista on lapsen vanhemmilla ja lapsen muilla huoltajilla. Vastuulla tarkoite-

taan lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamista, siten kuin lapsen 

huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (321/1983) säädetään. (Räty 2010, 2.) 

 

Lastensuojelun keskeisillä periaatteilla tarkoitetaan sitä, että lastensuojelun on edistettä-

vä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelun on myös pyrittävä tuke-

maan vanhemmuutta, koskien lapsen hoitoa ja kasvatusta. Ensisijaisesti on otettava 
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huomioon lapsen etu kaikissa lastensuojeluun liittyvissä asioissa. Toteutettaessa sijais-

huoltoa, tavoitteena on perheen jälleenyhdistäminen, mikäli se on lapsen edun mukaista. 

Hienovaraisuus lastensuojelutyössä on erittäin tärkeää. (Kahri 2012, 295). 

 

Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, jota toteutetaan tekemällä las-

tensuojelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma sekä järjestämällä avohuollon tukitoi-

mia. (Räty 2010, 4.) Avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia toimenpiteitä huostaanot-

toon ja sijaishuoltoon nähden. Edellytyksenä avohuollon tukitoimille kuitenkin on, että 

ne ovat lapsen edun mukaisia sisältäen sopivan, mahdollisen ja riittävän huolenpidon. 

(Lastensuojelun käsikirja, hakupäivä 28.9.2013).  

 

Sosiaalihuollon viranomaisten on ryhdyttävä avohuollon tukitoimiin viipymättä, mikäli 

kasvuolosuhteet vaarantuvat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä. Tukitoimiin 

on ryhdyttävä myös, jos lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehi-

tystään. (Räty 2010, 259.) Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan myös avo-

huollon tukitoimia hyödyntäen. 

 

 Lastensuojelulain mukaisia palveluja voidaan antaa yksin lapselle, mutta myös lapsen 

lisäksi koko perheelle. Tällöin puhutaan perheelle järjestettävästä sosiaalityöstä.  Sosi-

aalityötä voidaan järjestää ilman, että siihen liittyy palveluiden antamista tai palveluiden 

järjestämistä. Säännöksen 2 momentin mukaan lastensuojelun toteutus tapahtuu teke-

mällä lastensuojelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma, jonka sisältö määrittyy sosi-

aalihuollon asiakaslaista sekä lastensuojelulain 30 §:stä. (Räty 2010, 4.) 

 

Yksi kantava tavoite lastensuojelulaissa on puuttuminen riittävän varhain perheen on-

gelmiin, jotka voivat aiheutua muun muassa perheen päihde-, mielenterveys- tai talou-

dellisista ongelmista. Viranomaisella on velvollisuus puuttua lapseen kohdistuvaan kal-

toinkohteluun riittävän ajoissa ja riittävän tehokkaita toimenpiteitä käyttäen.  Lähtökoh-

tana lastensuojelussa on vapaaehtoisuus, jolloin perheen ja lapsen kanssa tehdään las-

tensuojelutyötä yhteistyössä. Yhteistyössä lasten ja vanhempien toivomukset ja mielipi-

teet on otettava huomioon. (Räty 2010, 8.) 

 

Vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta on pyrittävä tukemaan koko lastensuoje-

luprosessin aikana. Usein vanhemmilla on keinot vähissä, lapsensa kasvatukseen liitty-

vissä asioissa ja silloin vanhemman ja vanhemmuuden tukeminen on tärkeää. Lapsen 
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etu on lastensuojelussa ensisijaisesti tärkein ja jotta lapsen etu toteutuu, on kiinnitettävä 

huomiota siihen, miten lapselle kuuluvat edut saadaan turvattua. (Lastensuojelulaki, 

hakupäivä 4.9.2013). 

 

Kunnan tehtävänä on huolehtia, että saatavilla oleva ehkäisevä lastensuojelu sekä lapsi- 

ja perhekohtainen lastensuojelu järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan juuri sellaiseksi 

kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lapsen tai nuoren kotikunta on vastuussa las-

tensuojelun järjestämisestä. Poikkeuksena on, että jos se kunta, jossa lapsi tai nuori pää-

asiallisesti asuu, ei kotikuntalain (201/1994) 2§:n tai 3§:n 1 kohdan mukaan ole hänen 

kotikuntansa, lastensuojelun järjestämisen vastuu on lapsen tai nuoren asuinkunnalla. 

Laadultaan lastensuojelun on oltava sellaista, että se takaa riittävän avun ja tuen, lasten-

suojelua tarvitseville lapsille ja perheille. Lapselle, joka on lastensuojelun asiakkaana, 

on nimettävä hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijällä tulee 

olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 3§:n 

mukaan sosiaalityöntekijän ammatillinen kelpoisuus. (Lastensuojelulaki, hakupäivä 

4.9.2013.) 

 

Lähtökohtana avohuollon tukitoimena järjestettävälle sijoitukselle on lapsen ja perheen 

kuntoutuminen, eikä pitempiaikainen sijoitus kodin ulkopuolelle. Avohuollon ensisijai-

suutta korostetaan lastensuojelulaissa, joten mikäli lapsen ongelmiin voidaan vastata 

riittävillä avohuollontukitoimilla, on niiden järjestäminen välttämätöntä. Tilanteissa, 

joissa nuori lähestyy täysi-ikäisyyttä voi avohuollon sijoitus olla onnistunein ja paras 

ratkaisu. Yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta kestäneen sijoituksen jälkeen nuorella 

on oikeus jälkihuoltoon, mikäli sijoitus on kohdistunut yksinomaan lapseen. Sijoitusta 

voidaan käyttää monenlaisissa perheen kriiseissä, joista mainittakoon esimerkkeinä 

avioero ja murrosiän ongelmat. Pitempiaikaisiin kriiseihin kuten mielenterveysongel-

miin, voi sijoitus myös olla tarvittava apu. (Lastensuojelun käsikirja, hakupäivä 

4.9.2013). 
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4.2 Jälkihuolto ja jälkihuollon järjestäminen 

 

Käsitteenä jälkihuolto voi merkitä riittävän taloudellisen tuen järjestämistä lapsen tai 

nuoren jälkihuollollisen tarpeen mukaisessa laajuudessa.  Lastensuojelulain (Lastensuo-

jelulaki 88/2010 12:75§) mukaan nuorelle voidaan järjestää jälkihuoltoa, vaikka hän ei 

olisi aiemmin sijoitettu kodin ulkopuolelle tai vaikka sijoitus olisi kestänyt alle puoli 

vuotta. Näin nuori saa tuen itsenäistymistään varten, vaikka ehdotonta jälkihuoltovel-

vollisuutta ei varsinaisesti olisikaan. Jälkihuoltoa voidaan myös järjestää muulle kuin 1 

momentissa tarkoitetulle lastensuojelun asiakkaana olleelle nuorelle. (Lastensuojelulaki 

88/2010 12:75§.) 

 

Laki velvoittaa jokaista kuntaa järjestämään jälkihuoltoa, jonka tarkoituksena on helpot-

taa lapsen tai nuoren kotiutumista, sekä auttaa nuorta itsenäistymään avohuollon tuki-

toimin tai antaa tarpeen mukaan taloudellista tukea. Lapsen sijaishuollon kustannuksista 

vastaa se kunta, jossa tarve lapsen sijaishuollon järjestämiselle on syntynyt. Kunnan 

vastuulla on järjestää jälkihuoltoa lapsen tai nuoren tuen tarpeisiin perustuvan 30§:n 4 

momentin mukainen asiakassuunnitelma huomioon ottaen. Mikäli jälkihuolto järjeste-

tään 75§:n 1 momentissa tarkoitetun yli puoli vuotta kestäneen avohuollon tukitoimena 

tapahtuneen sijoituksen perusteella, jälkihuollon kustannuksista vastaa se kunta, joka on 

lapsen kotikunta sijoituksen päättyessä. Harkinnanvaraisesti 75§:n 2 momentin mukai-

sesti järjestetyn jälkihuollon kustannuksista vastaa se kunta, jossa jälkihuoltopäätös teh-

dään. (Lastensuojelulaki, hakupäivä 12.11.2013.) 

 

Sijaishuollon loppuminen, nuoren aikuistuminen ja jälkihuoltoon siirtyminen voivat 

aiheuttaa monenlaisia muutoksia sekä vanhempien että heidän nuorensa elämässä. Itse-

näiseen elämään siirtyminen voi tuoda nuorelle ehkä huumaavaltakin tuntuvaa vapau-

den ja vallan tunnetta, kun kukaan ei ole enää määräilemässä eikä päättämässä asioista 

nuoren puolesta. Vapauden myötä silti aina tulee vastuutakin, mitä enemmän vapautta, 

sitä enemmän vastuuta. (Kivinen 2006-2008, 3). 

 

 Nuorella usein on vaikea ymmärtää vastuun ja vapauden yhteenkuuluvuutta. Monen 

nuoren kohdalla sijaishuollon loppuminen ja jälkihuoltoon siirtyminen voi merkitä mo-

nien tärkeiden ihmissuhteiden katkeamista, sillä nuori on saattanut esimerkiksi asua 

vuosia sijoituspaikkakunnallaan ja sijoituksen jälkeen hän muuttaa jälkihuollon tu-

kiasuntoon kotipaikkakunnalleen.  Nuori voi joutua konkreettisesti tilanteeseen, jossa 
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hänen täytyy aloittaa kaikki uudestaan lähtiessään sijaishuoltopaikastaan. Kuitenkin on 

paljon niitä nuoria, joiden sijoitus on kestänyt vain vähän aikaa ja nuori on mahdollises-

ti viettänyt viikonloppunsa vanhempiensa luona kotona. On myös mahdollista, että nuo-

ri siirtyy jälkihuollon palveluiden piiriin vanhempiensa luota. Vaikka osa nuorista kokee 

vapauden ja vastuun vaikeana, on myös paljon nuoria, joille lisääntynyt vapaus ja vas-

tuu ei tuota ongelmia ja siirtyminen itsenäiseen elämään on kivutonta. (Kivinen 2006-

2008, 3.) 

 

Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on aina sijaishuollon päättymisen jälkeen jär-

jestettävä lapselle tai nuorelle jälkihuoltoa siinä laajuudessa, kuin hän sitä välttämättä 

tarvitsee. Yksilöllinen tarve jälkihuollolle on arvioitavissa sijaishuollon päättymisen 

jälkeen lapsen tai nuoren sen hetkisen lastensuojelullisen tarpeen perusteella. Tarpeen 

arvioinnissa on otettava huomioon lapsen tai nuoren ikä, erityiset tarpeet terveydenhuol-

lon palvelujen järjestämiselle, tarve itsenäistymistä edesauttaviin tukitoimiin sekä muut 

yksilölliset tarpeet. Jälkihuoltoa koskevaa asiakassuunnitelmaa laadittaessa on otettava 

huomioon edellä mainitut tarpeet. (Räty 2010, 493.) Jälkihuollossa olevan lapsen tai 

nuoren asiakassuunnitelmaan kirjataan jälkihuollon tarkoitus ja tavoitteet sekä erityisen 

tuen ja avun järjestäminen lapselle tai nuorelle sekä hänen vanhemmilleen, huoltajilleen 

tai muille hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaaville henkilöille.  

 

 

Jälkihuolto on subjektiivinen oikeus, johon liittyen jokaiselle jälkihuollossa olevalle 

nuorelle on tehtävä suunnitelma jälkihuollosta. Vaikka nuori aluksi kieltäytyisi palve-

lusta, on hänellä oikeus muuttaa mielipidettään aina siihen saakka kunnes hän täyttää 21 

vuotta. Jälkihuolto koskee kaikkia huostaan otettuja, sijaishuollossa olleita lapsia ja 

nuoria aina siihen saakka, kunnes he täyttävät 21 vuotta. Usein käy niin, että avohuollon 

tukitoimena sijoitetut lapset ja nuoret jäävät jälkihuolloksi määritellyn toiminnan ulko-

puolelle, velvoittaa lastensuojelulain 13§ kuitenkin tukemaan myös heitä täysi-

ikäisyyden jälkeenkin. Toisin sanoen avohuollon sijoituksella kunta ei voi välttää vel-

vollisuuttaan järjestää täysi-ikäiselle nuorelle tukitoimia. (Laaksonen 2004, 13). 

 

Jälkihuollon toteuttamista koskeva suunnittelu on hyvä aloittaa hyvissä ajoin ennen kuin 

sijoitus päättyy. Asiakassuunnitelman tekemisessä aikuisilta vaaditaan läsnäolo taitoa ja 

mahdollisuuksien hahmottamista. Vaikka aikuinen on läsnä suunnitelman teossa, tulee 

ratkaisut ja toiminta kuitenkin jättää nuoren vastuulle. Työskentely on rakennettava 
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nuoren omaa toimintaa tukevaksi ja nuoren omien toiveiden ja tarpeiden tulee kohdata. 

Työntekijällä haastava tehtävä on auttaa nuorta rakentamaan suunnitelma, johon hän on 

valmis sitoutumaan. (Taskinen 2007, 89). 

 

Sijoituksen päätyttyä monelle nuorelle on tärkeää, että lähellä on sellaisia henkilöitä, 

jotka ovat heille tuttuja ja joilta on helppo tarvittaessa pyytää apua. Nuorella on usein 

myös tarve saada vahvistusta tunteelle, että hänestä ja hänen verkostostaan välitetään. 

Tukemalla ja vahvistamalla toivoa ja tulevaisuuden näkymiä tuetaan samalla lapsen tai 

nuoren ja hänen lähiverkostonsa omia toimintamahdollisuuksia. (Taskinen 2007, 88.) 

 

Jälkihuollon palveluita järjestettäessä on tärkeää huomioida, että palvelut rakennetaan 

aina lapsen tai nuoren yksilöllisiä tarpeita katsoen. Palvelut järjestetään suunnitelmalli-

sesti, yhteistyössä viranomaisten kanssa. Selviytymisen perusedellytyksenä on riittävä 

toimeentulo ja asumisen järjestäminen. Lastensuojelulaki edellyttää, että nämä perus-

edellytykset on järjestettävä aina, kun nuoren kuntoutuminen sitä vaatii. Jälkihuollossa 

olevan nuoren kanssa työskentelevä työntekijä miettii yhdessä nuoren kanssa, nuoren 

tulevaisuuden toiveita ja tarpeita. Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta, esimerkiksi 

arjessa selviytymisen kannalta on erittäin tärkeää, jotta nuori oppisi itsenäiseen elämään 

vaativia taitoja. Itsenäiseen elämään vaativilla taidoilla tarkoitetaan esimerkiksi yhteis-

kunnan palveluihin hakeutumista. Jälkihuollon ohjaajan tehtävä on siis opastaa ja ohjata 

nuorta eri palveluiden piiriin, joita hän tulee tulevaisuudessaan mahdollisesti käyttä-

mään. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2013. Hakupäivä 28.9.2013.) 

 

Nuoret kaipaavat aikuisten tukea, oli sitten kyseessä ihan arkiset asiat tai vaikka tarve 

keskustella asioista jonkun kanssa. Nuorelle on tärkeää, että löytyisi aikuinen, joka on 

tarpeen tullen käytettävissä, ilman kalenteria ja kellonaikoja. (Taskinen 2007, 89.) Minä 

tulkitsen tämän niin, että nyky-yhteiskunnassa kaikilla on jatkuva kiire ja usein van-

hemmilla tai muilla aikuisilla ei ole riittävästi aikaa kuunnella lapsia. Tällöin nuorelle 

voi olla hyvinkin tärkeää, että on joku, jolla on hänelle vilpittömästi aikaa ja mikä tär-

keintä, hän on aidosti kiinnostunut nuoren asioista. Tämä on kuitenkin minun oma mie-

lipiteeni, eikä perustu mihinkään tilastoihin eikä tutkimuksiin. Jotta jälkihuolto onnistuu 

ja onnistuminen ylipäänsä on mahdollista, on tärkeää, että nuorella olisi vähintään yksi 

hyvä aikuis- ja/tai viranomaissuhde. (Taskinen 2007, 89.) 
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Käsitteenä jälkihuolto voi merkitä riittävän taloudellisen tuen järjestämistä lapsen tai 

nuoren jälkihuollollisen tarpeen mukaisessa laajuudessa. Jälkihuolto sisältää aina joka 

tapauksessa riittävän ammatillisen sosiaalityön tarjoamista sekä sen järjestämistä lapsel-

le ja nuorelle. Jälkihuollon järjestäminen perustuu aina suunnitelmaan, joka tulee tehdä 

yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajansa kanssa. Perimmäinen tarkoitus jälkihuollolla 

on sijaishuollon tai pitkän avohuollon sijoituksen jälkeen tukea lasta ja nuorta hänen 

kasvussaan vastuulliseen aikuisuuteen. Sijaishuollon päätyttyä lasta tai nuorta ei saa 

jättää selviytymään elämästään yksin, vaan hänen asioistaan vastaavan sosiaalityönteki-

jän ja sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on varmistuttava siitä, että nuori saa riit-

tävät valmiudet itsenäiseen elämään. Oleellisena osana tähän itsenäiseen elämään liittyy 

oman asumisen järjestäminen sekä koulutuksesta ja toimeentulosta huolehtiminen. (Rä-

ty 2010, 494.) 

 

Osalla nuorista on kovin repaleiset vuodet elämässään takana ja monella on koulukin 

jäänyt retuperälle, jolloin jälkihuollon aikana kiritään näitä aikoja takaisin. Nuorten 

kanssa harjoitellaan elämänhallintataitoja. Joillekin nuorille voi olla vaikea siirtyä am-

mattikouluun, jossa vaaditaan säännöllisen aikataulun noudattamista. Jälkihuollon teh-

tävänä onkin auttaa nuorta ja hänen opiskeluaan, suunnittelemalla yksilöllisiä opiskelu-

ratkaisuja yhdessä nuoren ja muun verkoston kanssa. (Karlsson 2009. Hakupäivä 

19.10.2013). 

 

Velvollisuus jälkihuollon järjestämisestä on sillä kunnalla, joka on ollut vastuussa si-

jaishuollon järjestämisestä.  Kunnan velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy 

viiden vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on ollut 1 momentissa tarkoitetun kodin ulkopuo-

lisen sijoituksen päättymisen jälkeen viimeksi lastensuojelun asiakkaana. (Räty 2010, 

496.) 

 

Monelle nuorelle olisi tarpeellista ja luontevaa jatkaa sijoituspaikassaan jonkin aikaa 

vielä senkin jälkeen kun hän on täyttänyt 18 vuotta. Sijaisvanhemmat nähdään tärkeinä 

yhteistyökumppaneina myös jälkihuollossa, joten nuoren mahdollisille sijaisvanhemmil-

le tulee järjestää koulutusta ja valmennusta tehtäväänsä. Sijaisvanhemmille tulisi tarjota 

myös nykyistä enemmän apua tukeakseen nuorta itsenäistymisvaiheessa eteenpäin. 

(Taskinen 2007, 89.) 
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Jälkihuollon työntekijän tehtävänä on kannustaa ja auttaa nuorta pitämään yllä itsenäis-

tymistä tukevaa suuntaa ja tavoitteellista työskentelyä yhteisten sopimusten varassa.  

Sijaishuollon päätyttyä jälkihuollon ohjaus- ja kasvatustyön tavoitteena on vahvistaa ja 

rohkaista nuorta sekä rakentaa nuorelle pohjaa elämään itsenäisenä nuorena aikuisena. 

(Bardy 2009, 239; Räty 2010, 123.)  

 

 Yhtenä tavoitteena jälkihuollolla on myös lapsen saattaminen takaisin kotiin sekä tukea 

nuorta kasvamaan omillaan toimeen tulevaksi aikuiseksi, jolla on oma sosiaalinen ver-

kosto tukenaan. Valmiuksilla, mitkä karttuvat nuoren jälkihuollon aikana, on suuri mer-

kitys nuoren mahdollisuuksiin integroitua yhteiskuntaan. Näillä valmiuksilla tarkoite-

taan itsenäistymistaitoja sekä koulutusmyönteisyyttä. (Taskinen 2007, 88.) 

 

Jälkihuollon palvelut järjestetään aina lapsen tai nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan ja 

suunnitelmallisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa. Selviytymisen perusedellytyksik-

si luetellaan riittävän toimeentulon ja asumisen järjestäminen. Jälkihuollon työntekijän 

tehtävänä yhdessä nuoren kanssa on miettiä nuoren tulevaisuuden toiveita ja tarpeita. 

Työntekijän on tarjottava nuorelle psykososiaalista tukea, jolla tarkoitetaan henkilökoh-

taista ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi arjessa selviytymisen ja itsenäisen elämän tai-

toihin. Jälkihuollon tulee tarjota nuorelle myös apua asunnon hankkimisessa, taloudelli-

sissa asioissa sekä kaikessa muussa tukea vaativissa asioissa, oli sitten kyse harrastuk-

seen tai koulunkäyntiin liittyvästä tuentarpeesta. (Lastensuojelun käsikirja, hakupäivä 

19.6.2013.) 

 

Työntekijän antama neuvonta ja ohjaus eivät usein yksinään ole riittäviä, joten niiden 

lisäksi käytetään usein muitakin psykososiaalisen tuen muotoja, kuten tukihenkilöä tai 

tukiperhettä, verkostokartoitusta sekä vertaistukiryhmiä. Sosiaalihuollosta vastaavan 

toimielimen tehtävä on tehdä tukiperheen kanssa toimeksiantosopimus, jonka mukaan 

tukiperheille maksetaan palkkio ja kulukorvaus. (Taskinen 2007, 90.) 

 

Nuoren tukemisen ja auttamisen lisäksi jälkihuollossa tärkeää on myös työntekijän jak-

saminen. Työntekijää saattaa painaa syyllisyys, mikäli hänelle tulee tunne siitä, että 

nuori olisi tarvinnut enemmän tukea selviytyäkseen. Työntekijälle on siis annettava 

mahdollisuus saattaa lapsi niin sanotusti seuraavaan vaiheeseen ja seuraavalle huolenpi-

täjälle. (Taskinen 2007, 89.) 
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Jälkihuollon merkitys parhaimmillaan on, että nuori kykenee asumaan itsenäisesti, opis-

kelemaan itselleen ammatin tai olemaan työssä. Ihanteellista olisi myös, että nuori oppi-

si huolehtimaan itse omista asioistaan. Samaan aikaan nuorella tietenkin on tiedossa, 

keneen hän voi tarvittaessa ottaa yhteyttä elämän ongelmatilanteissa. Aina asiat eivät 

kuitenkaan mene niin kuin toivottaisiin, koska jälkihuollon onnistumiseen vaikuttaa 

monet asiat. Jälkihuollon onnistumiseen vaikuttaa nuori itse, hänen taustansa, tarjolla 

olevien palveluiden määrä sekä läheisverkoston tuki. (Kivinen 2006-2008, 7.) 

 

Itsenäistymisvarat ovat kunnan taloudellinen tuki sijoitettuna olevalle lapselle tai nuo-

relle. Lapsen tai nuoren ollessa sijoitettuna kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena, 

huostaanotettuna tai jälkihuoltona, hänen itsenäistymistään varten on varattava kalente-

rikuukausittain määrä, joka vastaa vähintään 40 prosenttia hänelle tarkoitetuista tulois-

taan, korvauksistaan tai saamisistaan. Laskettaessa määrää, ei lapsilisää huomioida. Mi-

käli lapsella tai nuorella ei ole tuloja, korvauksia tai saamisia tai mikäli ne ovat riittä-

mättömät, on sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tuettava sijoituksen päättyessä 

itsenäistymässä olevaa nuorta asumiseen ja koulutukseen liittyvissä menoissa. Nuorta 

on tuettava tarpeellisilla itsenäistymisvaroilla myös muissa hänen itsenäistymiseen liit-

tyvissä menoissa. (Lastensuojelun käsikirja, hakupäivä 19.10.2013.) 

 

Itsenäistymisvaroja maksettaessa on sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä oikeus 

päättää maksamisen ajankohdasta. Lähtökohtana itsenäistymisvarojen maksamiselle on 

kuitenkin se, että itsenäistymisvarat on annettava lapselle tai itsenäistyvälle nuorelle 

jälkihuollon päätyttyä tai nuoren itsenäistymisen tukemiseen ja turvaamiseen liittyvästä 

erityisestä syystä viimeistään hänen täyttäessään 21 vuotta. Nuorelle tulee antaa ohjaus-

ta ja tukea itsenäistymisvarojen käytön suunnitteluun. Sijoituksen päätyttyä sosiaali-

huollosta vastaavan toimielimen on annettava selvitys itsenäistymisvarojen kertymisestä 

ja maksamisesta. Mikäli huoltaja, edunvalvoja tai 15 vuotta täyttänyt lapsi pyytää selvi-

tyksen nuoren itsenäistymisvaroista, on heillä siihen oikeus ja näin ollen sosiaalihuol-

losta vastaavan toimielimen on tehtävä asiaan liittyvä selvitys. (Lastensuojelun käsikir-

ja, hakupäivä 19.10.2013.) 

 

Jälkihuollon päättyessä, on nuoren asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tarvittaessa 

laadittava yhdessä nuoren kanssa suunnitelma, johon kirjataan ne palvelut ja tukitoimet, 

joihin nuori voi turvautua ja joita nuori voi hakea kun jälkihuoltovaihe päättyy. (Räty 

2010, 503.) 
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5 KOKEMUKSIA JÄLKIHUOLLOSTA 

 

5.1 Nuorten kokemuksia jälkihuollosta 

 

Haastattelin opinnäytetyötäni varten kolmea nuorta ja yhtä jälkihuollon työntekijää. 

Suoritin jokaisen nuoren haastattelun saman päivän aikana ja mukana haastattelutilan-

teissa oli myös jälkihuollon työntekijä, jonka läsnäololla saattoi olla vaikutusta keskus-

telun kulkuun. Työntekijän läsnäolon vaikutuksella haastattelutilanteisiin tarkoitan sitä, 

että nuoret saattoivat kokea ohjaajan läsnäolon rajoittavan heidän mielipiteitään tai sa-

nomisiaan haastattelussa. Toisaalta työntekijän läsnäolo saattoi luoda nuorille turvalli-

suuden tunteen ja he uskalsivat näin ollen keskustella kanssani jälkihuoltoon liittyvistä 

asioista. 

 

 Haastateltavista nuorista jokainen koki palvelun olevan hyvää, minkä tulkitsin niin, että 

he ovat saaneet itselleen sopivaksi todettua apua ja tukea. Nuoret olivat tyytyväisiä siitä, 

että heitä tuetaan paperiasioissa ja muissa nuoren aikuisen elämään kuuluvissa asioissa. 

Nuorille tärkeää oli myös se, että he saavat ohjaajan kiinni aina kun tarve vaatii, joko 

soittamalla tai laittamalla viestiä. Mikäli ohjaaja on estynyt vastaamaan samalla hetkellä 

kun viesti tai puhelu tulee, hän ottaa yhteyttä nuoreen heti kun se on mahdollista. Nuo-

ret pitivät tärkeänä myös sitä, että heille ilmoitetaan, koska on seuraava tapaaminen.  

Minä pidän myös hyvin tärkeänä sitä, että nuoren kanssa seuraavasta tapaamisesta sovi-

taan etukäteen, jotta nuorelle jää varmuus siitä, että hänen luokseen tullaan uudestaan. 

Kun aika on sovittu ennalta, antaa se mielestäni turvaa ja tunteen siitä, että joku välittää. 

Monella nuorella ei ole ketään muuta aikuista ihmistä vierellään, kenen kanssa voisi 

keskustella omista, itselleen tärkeistä asioista. Jokaisen haastateltavan kanssa keskustel-

lessa huomasin sen, kuinka tärkeänä jälkihuoltoa pidetään ja kuinka tärkeää nuorille on, 

että heillä on joku kenelle kertoa kuulumisiaan, huoliaan, ilojaan ja haaveitaan. 

 

Haastattelujen aikana minulla nousi paljon ajatuksia jälkihuollosta. Päällimmäisenä oli 

ajatus, että tämä työ mitä näiden nuorten kanssa tehdään, on kullanarvoista. Nuorista 

hehkui sellainen varmuus ja luottamus jälkihuoltoa kohtaan, eli hyvää työtä on työnteki-

jät nuorten eteen tehnyt. Työntekijöiden yksittäinen panostus ei kuitenkaan yksistään 

ole riittävää, joten kyllä nuoren itsekin tulee olla innokas ja vastaanottavainen. Nuoren 

täytyy siis itsekin tehdä työtä oman elämänsä eteen.  
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Nuoret, jotka ovat jälkihuollossa, ovat kokeneet vuosien varrella monenlaista, esimer-

kiksi kotona on voinut ollut päihteidenkäyttöä, masennusta, hoidon ja kasvatuksen lai-

minlyöntiä tai väkivaltaisuutta. Nuori on itse myös voinut kokea itseään vaarantavaa 

toimintaa kuten päihteitä ja rikollisuutta. Tapahtumien lisäksi, jotka liittyvät perhehisto-

riaan, jälkihuoltonuorella on ikäkauteen liittyvä vaatimus selviytyä ilman sosiaalityön-

tekijöiden tai muiden aikuisten tukea, koska yhteiskuntamme pitää kahdeksantoista 

vuoden ikää aikuisuuden mittapuuna. (Heikkinen, Levamo, Parviainen & Savolainen 

2007, 79.) Nuorilla, jotka ovat eläneet kotona perheensä parissa, usein apu löytyy lähel-

tä, perheeltä ja sukulaisilta. Lastensuojelun asiakkaana olleen lapsen kasvettua nuoreksi, 

ei tukea välttämättä ole tarjolla kuin jälkihuollon kautta, koska usein nuorelta puuttuvat 

muut sosiaaliset verkostot kuten vanhemmat ja muut läheiset ihmiset. (Heikkinen ym. 

2007, 80.) 

 

Laitoksessa eläneen nuoren voi olla vaikea hahmottaa, mitä itsenäinen elämä vaatii ja 

millaista se konkreettisesti on, joten nuoren usko omaan pärjäämiseensä voi olla kovin 

epärealistinen. Sijaishuollon päättyminen ja jälkihuoltoon siirtyminen voi muuttaa nuo-

ren elämää myös radikaalisesti, koska turvalliset olosuhteet ja suhde omahoitajaan kat-

keaa tai muuten vähitellen hiipuu. Nuori on itse vastuussa omasta elämästään ja omista 

valinnoistaan sijaishuollon päätyttyä, mutta apua ja tukea hänelle tarjoaa jälkihuolto. 

Nuoren tulee hankkia jatko-opiskelu paikka, valmistua ammattiin ja sijoittua työelä-

mään. Nämä edellä mainitut ikänormatiivisiin siirtymiin liittyvät valinnat ovat usein 

vaikeita myös nuorille, jotka eivät ole olleet sijaishuollossa, joten voimme kuvitella 

kuinka vaikeita ne voivat olla nuorille, jotka ovat olleet sijaishuollossa. 

 

 Hyvä elämä ja tyydyttävä hyvinvointi ei tarkoita jokaisen ihmisen kohdalla samaa, 

vaan jokainen kokee sen omalla tavallaan ja määrittää itse sen, mitä on hyvä elämä. 

Täysi-ikäisellä nuorella on oikeus päättää itse elämästään ja asioiminen sosiaalityönteki-

jän luona on vapaaehtoista. Tuen tarve usein on kuitenkin suuri ja nuori ei jokaisesta 

asiasta selviä ilman tukea.  Elämänhistorialla ja sosiaalisella verkostolla on vaikutusta 

siihen, miten nuori pärjää valitsemallaan polulla. Sijaishuollon päätyttyä nuorella on 

tavallista suurempi syrjäytymisenriski. (Heikkinen ym. 2007, 80.) 

 

Haastatteluni kysymykset (liite 1) olivat kaikille nuorille samat, mutta kysymysten jär-

jestys vaihteli ja keskustelu eteni luontevasti. Haastateltavien nuorien mielipiteet esit-

tämiini kysymyksiin oli hyvin samantyyppisiä. Jokainen nuori koki palvelun hyvänä ja 
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kysyttyäni mikä palvelusta tekee hyvän, yksi haastateltava vastasi, että on hyvä kun 

autetaan toimeentulotuen hakemisessa ja muissa paperiasioissa. Koulupaikan haussa 

autetaan myös, mikä on tärkeä tuki siinä missä muutkin. Hän koki myös, että viesteihin 

ja puhelimeen vastataan hyvin, joten tuki oli saatavilla myös silloin kun varsinaista ta-

paamista ei ollutkaan. Nuori tapaa jälkihuollontyöntekijää kerran viikossa ja kokee 

työntekijän olevan hyvä tuki eikä rajojen asettaja. Kaikki nuoret eivät halua sijaishuol-

lon päättymisen jälkeen apua jälkihuollosta, syynä voi olla esimerkiksi vuosia sitten 

koettu huostaanotto. Tarkoitan, että silloin kun on ollut lastensuojelun asiakkaana koko 

pienen ikänsä, voi nuorella olla kova tahto irrottautua siitä, kun ikää tulee 18 vuotta. 

Vaikka nuori ensiksi kieltäytyisikin jälkihuollosta, on hänellä oikeus muuttaa mielensä 

siihen asti kunnes hän täyttää 21 vuotta. (Kivinen 2006-2008, 6.) 

 

 Yksi nuorista piti mukavana sitä, että sai jutella jonkun kanssa. Hän kertoi myös, että 

tapaamiset ovat kerran viikossa, mutta joka kerta ei edes ole mitään juteltavaa, jolloin 

tapaaminen voi olla vaan mukava ja lyhyt keskusteluhetki yhdessä ohjaajan kanssa. Yh-

den nuoren äitikin oli hyvin tyytyväinen lapsensa saamaan palveluun ja piti lapsensa 

kannalta hyvänä, että hänellä on joku henkilö, kenen kanssa jakaa elämän ilot ja surut. 

Lapset eivät aina halua puhua vaikeista asioistaan vanhempiensa kanssa. Voisin ajatella, 

että ohjaajan saapuessa tapaamaan nuorta, saavat vanhemmatkin samalla kertoa kuulu-

misiaan, mikäli ovat kotona samaan aikaan. Minulle jäikin sellainen kuva, että nuoren 

kanssa töitä tekevä aikuinen, voi muodostua koko perheelle tärkeäksi ihmiseksi. Jokai-

sen haastateltavan ja työntekijän välille oli syntynyt silminnähtävä hyvä suhde.  

 

5.2 Työntekijän kokemuksia jälkihuollosta 

 

Haastattelemani työntekijä, jälkihuollon ohjaaja, on työskennellyt koko ikänsä nuorten 

kanssa. Haastattelukysymykset löytyvät opinnäytetyöni lopusta (liite 2). Ohjaajalla on 

pitkä kokemus jälkihuollosta, sillä hän on tehnyt kunnassa nyt noin kymmenen vuotta 

töitä jälkihuollon parissa. Hän kertoo, että ennen kuin hän alkoi tähän työhön, ei kun-

nassa kukaan ollut tehnyt erikseen tätä työtä, vaan sosiaalityöntekijät olivat oman työn-

sä ohella tehneet jälkihuoltoa. 

 

Jokaisen nuoren kanssa tehdään yksilöllinen jälkihuoltosuunnitelma, jossa määritellään 

tuen ja avun tarve. Jotkut nuorista tarvitsevat tukea enemmän, kun taas toiset pärjäävät 

vähemmällä tuen ja avun määrällä. Jälkihuoltosuunnitelmassa määritellään tapaamisajat 
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ja usein uutta nuorta tavataan useammin kuin palvelusta poisjäävää nuorta. Pyrkimyk-

senä on, että jokaisen nuoren kanssa pidettäisiin jonkinlainen yhteys ainakin pari kertaa 

kuussa. Yhteys voi tarkoittaa esimerkiksi puhelinsoittoa. Haastateltava kertoo, kuinka 

hänen uransa aikana hänellä on ollut varmaan sata asiakasta, joita yhdistää ainoastaan 

sijoitus.  Asiakkaat ovat kaikki erilaisia, ääripäät asiakkaiden nykyhetkestä ovat, osa 

istuu vankilassa ja osaa istuu yliopistossa. Hyvin kirjavaa porukkaa, osalla päihdeon-

gelmia, osalla talousongelmia, osalla taas mielenterveysongelmia ja joillakin on nämä 

kaikki. Tottahan on myös se, että kaikilla ei edellä mainittuja ongelmia ole lainkaan. 

 

”Yksinhän tätä työtä ei voi tehä, tämä on hyvin semmosta verkostoitunutta, että suurin-

piirtein jokaisen nuoren kanssa on joku yhteistyökumppani”. (Työntekijä). 

 

Ohjaaja kertoo jälkihuoltotyön olevan hyvin verkostoitunutta työskentelyä. Yhteistyö-

kumppaneita voivat olla nuoren oma perhe, oppilaitos tai vaikka A-klinikka, jossa nuo-

rille on oma päihdetyöntekijä. Paikallisten oppilaitosten kanssa yhteistyö tarkoittaa esi-

merkiksi sitä, että koulusta tieto jälkihuoltoon tulee, mikäli nuorta ei syystä tai toisesta 

ole koululla nähty. Jälkihuolto tarjoaa myös taloudellista tukea, johon liittyy toimeentu-

lotuki, mahdollinen sosiaalinen luotto, ohjaus ja neuvonta. Ohjaaja mainitsee parhaiten 

nuoria auttavaksi asiaksi koulutuksen, joten ohjaajan tehtävänä on saada nuoret motivoi-

tumaan ja katsomaan omaa elämäänsä eteenpäin. Nuorten kanssa keskustellaan koulu-

paikoista ja ollaan nuorten apuna etsimässä koulupaikkoja. Nuoren apuna ollaan myös 

työvoimatoimistoon liittyvien palveluiden hankkimisessa.  

 

Ohjaaja kertoo, että tällä hetkellä hänellä ei ole yhtään sellaista nuorta asiakkaana, joka 

vain olisi eli jokainen nuorista on jossain toimenpiteessä, osa on itse hankkiutunut ja osa 

on tarvinnut ohjausta. Tosiasiaksi ohjaaja mainitsee, että jos nuorella on paljon ongel-

mia, saattaa hänelle kuntouttava työtoimintakin käydä raskaaksi. Usein nämä nuoret 

saattavat käydä vain pari kertaa työpaikassa ja lopettaa toiminnan sitten. Syitä sille, 

miksi nuori lopettaa työtoiminnan, löytyy laidasta laitaan. Lopettamisen jälkeen nuorel-

le keksitään jotain uutta, mikä on ohjaajan mukaan työssä varmaankin se suurin haaste. 

Ohjaaja sanoo, että päihdeongelmaisten kohdalla hoidonpiiriin saaminen on joidenkin 

nuorten kohdalla ollut kova homma. 

 

Tukitoimista puhuttaessa, ohjaaja sanoo, että jälkihuoltonuoren saamat tukitoimet eivät 

juuri poikkea ns. tavallisen nuoren saamista tukitoimista. Taloudellinen apu eli toimeen-
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tulotuki on yksi osa tukitoimia, mihin jälkihuoltonuori on oikeutettu. Yksi osa tukitoi-

mia on myös, tapaamiset, mitkä edellyttävät, sen, että ohjaaja tuntee nuoren hyvin. Ko-

tikäynnit ja keskustelut ovat myös suuressa roolissa jälkihuoltoa tehtäessä. Jälkihuol-

tonuorella voi olla myös sellaisia etuja, mitä muilla nuorilla ei ole. Yksi tällaisista eduis-

ta on se, että jälkihuoltonuorelta ei opiskeluaikana edellytetä opintolainaa.  

Se, että opintolainaa ei edellytetä, kannustaa nuoria opiskelemaan. Nuoret hoksaavat, 

että nyt kannattaa opiskella, kun ilmaiseksi voi. 

 

Jälkihuolto auttaa nuorta myös harrastukseen liittyvissä varustehankinnoissa ja kausi-

maksuissa. Nuorella on kuitenkin omavastuu osuus. Ohjaaja kertoo, että pointti kuiten-

kin on se, että harrastustoimintaa tuetaan, mikäli kaikki muutkin hommat, kuten opiske-

lu ja työharjoittelu sujuu.   

 

”Jos vain kotona makkaa sängyllä ja syleksii kattoon, niin ei niitä uimahallilippuja kyl-

lä sillon annetakkaan”. (Työntekijä.) 

 

Ohjaaja kertoo, että nuoret pystyvät keskustelemaan hänen kanssaan asiasta kuin asias-

ta. Luottamuksen luominen on tärkeintä nuoren ja työntekijän välisessä suhteessa. Luot-

tamus on se, mistä lähdetään liikkeelle. Vaikka nuori ei vastaisi lukuisiinkaan yhtey-

denottopyyntöihin, ohjaajan tehtävä on kuitenkin aina muistuttaa nuorta siitä, että hä-

neen yritetään saada yhteyttä. Joku kaunis päivä nuori voikin ottaa yhteyttä, jos tulee 

vaikka hätä.  

 

Ohjaaja mainitsi, että kehitettävää jälkihuollossa olisi se, että nuorille saataisiin järjes-

tettyä enemmän aikaa. Palvelujärjestelmässä on myös paljon kehitettävää, sillä tervey-

denhuoltopuolelta kiireaikoja on suhteellisen vaikea saada, puhumattakaan lääkäriaiko-

jen saatavuudesta. Asiakas voi joutua odottamaan lääkäriaikaa useita viikkojakin. 

 

Nuorten kanssa työskentelyssä on myös omat haasteensa. Haasteena voi olla esimerkik-

si se, että kun ovesta tulee nuori, ei koskaan tiedä mitä asiaa hänellä on.  Kun puhutaan 

nuorten kohtaamisesta, haasteellista on se, että sitä tulee miettineeksi, että voiko tarjota 

juuri sitä apua, mitä nuori tarvitsisi. Ohjaaja usein joutuu myös miettimään, että osaako 

esittää oikeat kysymykset. 
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Jälkihuollossa olevia nuoria asuu ympäri Suomen, osalla menee hyvin ja heidän kanssa 

onkin sovittu, että pidetään yhteyttä tarvittaessa. Tärkeää on, että ohjaaja tietää, missä 

nuori päivänsä viettää, eli onko hän koulussa vai työelämässä. Ohjaajan mukaan, ei ole 

mahdollista, että tulisi tilanne, ettei hän tiedä, missä hänen nuorensa päivänsä viettää. 

Kysyin ohjaajalta jälkihuoltoon liittyvistä uhkatilanteista, tarkoittaen sitä, että miten 

jälkihuollolle tulee tulevaisuudessa olemaan tilaa. Ohjaaja ei näe uhkaa jälkihuollon 

tulevaisuudelle, vaan uskoo, että asiakkaita tulee riittämään ja töitä tulee olemaan. Oh-

jaaja on sitä mieltä, että sijoitetulta nuorelta vaaditaan paljon. Kun nuori täyttää 18 vuot-

ta ja asuu jossakin lastensuojeluyksikössä, on hänen muutettava sieltä pois. Monesti 

oletetaan, että nuori osaisi asioita, mitkä liittyvät itsenäistyvän nuoren ihmisen elämään. 

Niin sanottu normaali nuori, jolla tarkoitan tässä tilanteessa nuorta, joka asuu vanhem-

piensa kanssa, säilyttää paikkansa perheessään, vaikka muuttaisi sieltä pois. Hänellä 

säilyy sänky omassa lapsuudenkodissaan, mutta sijoitetun lapsen tie aikuiseksi ei ole 

samanlainen. Jälkihuolto toimii nuorelle apuna arjen normaaleissa asioissa, esimerkiksi 

neuvoen, miten kirjekuoreen laitetaan osoitetiedot tai miten puuro keitetään. Usein nuo-

rella on vaikeuksia perusasioiden hallitsemisessa ja jälkihuolto auttaa siinäkin. Raha-

asioissa nuorta autetaan myös, opastamalla esimerkiksi vuokranmaksuun liittyvissä asi-

oissa. Ohjaaminen on tärkeää, eikä se tarkoita sitä, että nuoren puolesta tehtäisiin asioi-

ta, vaan nuorta autetaan ja ohjataan. 

 

 Ohjaaja toteaa, että usein nuorelta odotetaan liikoja, oletetaan nuoren osaavan ja hallit-

sevan kaiken. Haastattelussa nousi esille muitakin eroja perheessä asuneiden nuorten ja 

laitoksessa asuneiden välillä. Perheessä asuneilla sijoitetuilla nuorilla on paremmat läh-

tökohdat kuin laitoksessa asuneilla nuorilla, koska usein käy niin, että laitoksesta vanhat 

lähtee ja uudet tulee, eikä aikaa välttämättä ole enää vanhojen asukkaiden asioiden pui-

miseen. 

 

Työntekijältä vaaditaan kuunteluntaitoa ja kohtaamisentaitoa, nuori pitää osata ottaa 

ihmisenä vastaan.  Tätä vaaditaan myös uusilta työntekijöiltä. ”Yliauttamista pitäisi 

varoa, jos nuori pärjää omillaan, niin ei kannata siihen väliin mennä sössimään”. 

(Työntekijä.) Tärkeää on myös, että nuorta tuetaan oikeissa asioissa, sellaisia asioissa, 

joihin tukea tarvitaan. Joskus pitää olla tiukkana asioiden suhteen ja joskus rennompi, 

tärkeää on kuitenkin, että on oma itsensä.  
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Jälkihuollossa työskentelevältä henkilöltä vaadittava ammatillinen osaaminen perustuu 

kuuntelu- ja kohtaamisentaitoihin. Ihmissuhdetaidot korostuvat jälkihuoltoa tehtäessä. 

Kysyessäni, millaista on hyvä jälkihuolto, sain vastaukseksi, että se on sellaista, missä 

kuunnellaan nuorta ja edetään nuoren ehdoilla. Hyvää jälkihuoltoa on myös, että huo-

mataan pienet edistykset. 

 

Ohjaaja on ollut nykyisessä työssään kymmenen vuotta, joten halusin tietää, että miten 

asiakkaat ovat kymmenessä vuodessa muuttuneet. Vastaukseksi sain, että jatkuvasti on 

haastavia asiakkaita ollut, kuten myös asiakkaita, jotka eivät paljoa työllistä. Ongelmat 

ovat kymmenessä vuodessa kasvaneet jossakin määrin, haasteelliseksi työn osittain te-

kevät moniongelmaiset nuoret, joiden määrä on lisääntynyt. Päihderiippuvuuksia on 

aina ollut, mutta selkeästi muutaman vuoden sisään on tullut peliriippuvuuksia. Ohjaaja 

mainitsee, että nuorelle on helppoa vain jäädä kotiin koneen kanssa. Pelaaminen voi-

daan kokea eräänlaisena henkireikänä. Mikäli pelaamisesta tulee riippuvaiseksi, syrjäyt-

tää pelaaminen usein sosiaaliset ihmissuhteet, tai ainakin suuren osan niistä. 

 

Ohjaaja kertoo haastattelussa, että asiakkaita hänellä on tällä hetkellä noin 25, joista 

noin 20 ovat kunnan omia nuoria. Loput nuorista ovat kunnassa asuvia, ulkopaikkakun-

talaisia. Jälkihuollossa olevien nuorien määrä on parissa vuodessa pudonnut aika paljon 

alaspäin, sillä pari vuotta sitten jälkihuoltonuoria kunnassa oli reilu 40 ja nyt enää 25.  

Syynä asiakaslukujen vähenemiselle, ohjaaja mainitsee huostaanottojen määrän. Täysi-

ikäisiä nuoria, joiden huostaanotto päättyy, on vähemmän. Vuonna 2011 kunnan jälki-

huollossa oli yhteensä koko vuoden aikana 51 nuorta, kun taas vastaavasti vuonna 2012 

nuoria jälkihuollossa oli 38.  Vuodelle 2013 koko vuoden ennuste on 31 jälkihuollossa 

olevaa nuorta. Tämän hetkinen tilanne kunnan jälkihuollossa sukupuolijakauman suh-

teen on aika tasaista, tyttöjä ja poikia on aikalailla yhtä paljon. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Opinnäytetyöni osoittaa, että jälkihuolto on toimiva ja tärkeä palvelu niille nuorille, 

jotka tarvitsevat itsenäistymiseen tukea. Jälkihuollon tarpeellisuus näyttäytyi haastatte-

luissa, joihin nuoret avoimesti osallistui, sillä tavalla, että kaikki haastattelemani nuoret 

olivat kovin tyytyväisiä jälkihuollon laatuun. Itsenäisyyteen kasvaminen ja siihen oh-

jaaminen on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. (Laaksonen 2004, 25.) Huomasin 

ohjaajan haastattelun myötä, että aina ei ole helppoa ohjaajallakaan, sillä nuorten kanssa 

työskentely on osittain haastavaa, mutta samaan aikaan hyvin palkitsevaa. Henkinen 

tuki on nuorelle hyvin tärkeää. Haastattelemistani nuorista jokainen oli sitä mieltä, että 

tuki, mitä he saavat, on tarpeellista. He kokivat, että keskustelu jonkun kanssa on tärke-

ää, vaikka aina ei varsinaisesti mitään ihmeellisempää keskusteltavaa olisikaan.  

 

Haastatteluissani nousi esille myös se, että aina nuoren asiat eivät ole niin hyvin, että 

hän olisi valmis ottamaan apua vastaan. Nuoren kannalta on tärkeää, että hän tietää ole-

vansa oikeutettu tekemään virheitä ja epäonnistumaan, ilman, että asiakkuus ja jälki-

huolto loppuisivat. (Laaksonen 2004, 30.) Mielestäni nuoren kanssa työskentelevän oh-

jaajan tulee tuntea nuori hyvin, jotta nuoren kanssa voidaan tehdä laadukasta työtä. Tär-

keää nuoren itsenäistymisen ja pärjäämisen kanssa mielestäni on se, että häntä tukeva 

aikuinen on luotettava ja rehellinen. Olen sitä mieltä, että nuoren kanssa pitää pystyä 

puhumaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tarkoitan sitä, että vaikka asiat voivat olla 

vaikeita, on niistä kuitenkin puhuttava. 

 

Opinnäytetyöni aihe oli minulle hyvin selvä jo keväällä 2012. Samoihin aikoihin päätin, 

että tahdon tehdä opinnäytetyöni yksin, koska tahdoin työskennellä siinä aikataulussa, 

mikä minulle itselleni sopii. Päätökseni opinnäytetyön teosta yksin osoittautui haasta-

vammaksi kuin osasin kuvitella, koska jouduin tekemään kaiken työn yksin, eikä minul-

la ollut toisen henkilön tukea eikä neuvoja, jotka olisivat olleet paikallaan useaan ottee-

seen. Koska minulla on pieniä lapsia, ei aina olisi ollut mahdollista irtaantua kodista, 

joten yksin tehdessä kykenin itse määrittelemään aikatauluni. Keinot, miten opinnäyte-

työni toteutin, olivat pitkään epäselviä, kunnes päätin haastatella jälkihuollossa olevia 

nuoria, sekä jälkihuollon ohjaajaa. Ohjaajan rooli korostui oikeastaan vasta siinä vai-

heessa, kun aloitin haastatteluaineiston litteroinnin. Prosessi kokonaisuudessaan oli pit-

kä, mutta antoisa. Antoisaksi prosessin teki oma tiedonnälkäni, erityisesti prosessin lop-
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pumetreillä minusta tuntui, että ajattelen vain opinnäytetyötä ja sitä, mitä voin siihen 

vielä lisätä. Vapaa-ajasta suurin osa syksyn 2013 aikana meni opinnäytetyötäni tehdes-

sä. Alkuinnostukseni meinasi hiipua, kun huomasin, että aiheeseen saatavilla oleva ai-

neisto oli suhteellisen niukkaa. Opinnäytetyön aloittaminen oli kohdallani hyvin vaike-

aa, vaikka aihe kiinnostikin kovasti minua. Aloittamisesta haasteellisen teki ehkä se, 

että koin opinnäytetyöprosessin pitkään kovin sekavana ja jopa ahdistavanakin. Ystävät 

ja muut ihmiset kannustivat minua kovasti, he sanoivat, että aloittaminen on vaikeaa, 

mutta alkuun kun pääsee, on kaikki helpompaa. He olivat oikeassa. 

 

Huolimatta siitä, että aloittaminen oli todella vaikeaa, tiesin koko ajan, että teen opin-

näytetyöni valmiiksi siinä aikataulussa, mikä minulle on asetettu. Alun perin oli tarkoi-

tus saada tämä opinnäytetyö valmiiksi kesällä 2013, mutta elämäntilanne ei mahdollis-

tanut niin intensiivistä työskentelyä, kuin alun perin oli tarkoitus. Kahden pienen lapsen 

äitinä, aika on usein niin sanotusti kortilla. Kotitöiden ja lastenhoidon lisäksi kun vielä 

olin vuorotöissä, ei aikani yksinkertaisesti riittänyt siihen, että olisin saanut tämän val-

miiksi kesän aikana.  

 

Ensimmäiset haastattelut suoritin kevät talvella 2013.  Haastattelin jälkihuollossa olevia 

nuoria, valovoimaisia ihmisiä, joiden tulevaisuus näytti mielestäni hyvin kirkkaalta. 

Odotuksia en haastattelutilanteelle sen kummemmin asettanut, toivoin vain, että kaikki 

menisi hyvin ja saisin aikaan hyviä keskusteluja nuorten kanssa. Kaikki haastattelemani 

nuoret antoivat hyvin positiivisen kuvan jälkihuollosta, kenelläkään ei ollut mitään huo-

noa sanottavaa, minkä kyseenalaistin haastattelutilanteessa. Mietin, että millainen vai-

kutus ohjaajan läsnäololla oli haastattelujen toimivuuden kannalta.  Jälkeenpäin mietin-

kin paljon sitä, että olikohan minulta huono idea, hyväksyä ohjaajan läsnäolo haastatte-

lutilanteessa.  

 

Aloittaessani opinnäytetyön en tiennyt jälkihuollosta paljoakaan, mutta matkan varrella 

olen kyllä tutustunut mielestäni aiheeseen perin pohjin ja koen saavuttaneeni sen, mikä 

oli alun perin tarkoituksenikin. Pidän aihevalintaani hyvänä, enkä kadu ollenkaan sitä, 

että päätin tehdä opinnäytetyöni juurikin tästä aiheesta. Päinvastoin olen hyvin kiitolli-

nen siitä, että sain paljon uutta tietoa itselleni ja toivottavasti myös muille, teille, jotka 

luette tämän. Lastensuojelutyö on hyvin paljon puhuttanut viime vuosina, mutta monel-

le terminä lastensuojelu voi olla hyvinkin vieras. Se työ, mitä tehdään lasten ja nuorten 

eteen on hyvin tärkeää, mutta saako se ansaitsemaansa arvoa?  
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Olen kiitollinen siitä, että olen saanut keskustella jälkihuollosta monen jälkihuollon oh-

jaajan kanssa, joista lähes kaikki ovat tehneet useita vuosia tätä arvokasta työtä nuorten 

eteen. Minulle jäi se vaikutelma, että nuoret, joita haastattelin, kokevat jälkihuollon 

myös arvokkaana työnä. Haastatteluihin valmistautuminen tapahtui kohdallani aika no-

peassa aikataulussa, vaikka toki olin varautunut siihen, että pääsen haastattelemaan nuo-

ria. Haastattelut olivat mielestäni hyvin onnistuneita, vaikka nuoret eivät olleet minulle 

entuudestaan millään tavalla tuttuja. Koin nuorten kanssa keskustelun luontevaksi ja 

helpoksi. Osa nuorista puhui enemmän ja osa vähemmän, mutta kaikilta sain vastauksen 

esittämiini kysymyksiin. Nuorten kohdalla haastattelu olisi voinut sujua paremmin ja 

tiedostan puutteet, jotka haastattelua tehdessä ja sen jälkeen nousivat esiin. Valmistau-

tuminen haastatteluihin on mielestäni hyvin tärkeää. Kun haastattelun runko on hyvin 

suunniteltu, on haastattelutilanne huomattavasti helpompi sekä haastattelijalle että haas-

tateltavalle. 

 

Ohjaajan haastatteluun valmistauduin mielestäni todella hyvin ja sen huomasi haastatte-

lutilanteessa kuten myös haastattelua litteroidessa. Jälkihuollon ohjaajan haastattelu 

sujui luontevasti ja häneltä sain paljon hyvää materiaalia opinnäytetyöni haastatteluai-

neistoa varten. Opinnäytetyöprosessi sai minut ajattelemaan omaa tulevaisuuttani sosio-

nomina ja omaa paikkaani sosiaalialan työssä. Jälkihuollon asiakkaiden haastattelu on-

nistui myös hyvin, kun otetaan huomioon se, että en tuntenut yhtään asiakasta entuudes-

taan ja osa haastatteluista jäi varsin lyhyeksi. Huolimatta siitä, että yksityiskohdat asi-

akkaiden kokemuksista jäi selvittämättä, mielestäni asian ydin ja oleellinen tuli selväksi. 

Kaikki prosessin aikana sujui mielestäni hyvin, mutta tunnistan myös kohdat, missä 

minun olisi pitänyt olla tarkempi ja suunnitelmallisempi. Paljon on asioita, mitkä olisin 

voinut tehdä paremmin, mutta on myös paljon asioita, mihin olen hyvin tyytyväinen ja 

missä koen onnistuneeni. Minun olisi pitänyt tehdä itselleni selkeämpi aikataulu ja kun-

non suunnitelma siitä, mitä aion missäkin vaiheessa tehdä. Olin välillä ajatuksieni kans-

sa hukassa, enkä tiennyt mitä minun pitäisi seuraavaksi tehdä. Myönnettävää on, että 

jossain vaiheessa koko opinnäytetyön tekeminen tuntui niin vaikealta, että minulla mei-

nasi itku tulla. Olen kuitenkin ylpeä itsestäni ja erityisesti tästä opinnäytetyöstäni. 
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Liite 1 

 

Avoin haastattelu jälkihuollon asiakkaille 

 

 Miten jälkihuolto koetaan hyödyllisenä palveluna? 

 

 Millainen on kokemuksesi jälkihuollosta arjen tukijana? 

 

 Mitä parannettavaa näet jälkihuollossa? 

 

 Kuinka hyvin jälkihuoltoa on saatavilla? 
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Liite 2 

 

Jälkihuollon työntekijän haastattelu 

 

1. Kuka olet? (Kertoisitko hieman itsestäsi ja työhistoriastasi). Mikä olet 

koulutukseltasi ja mikä sai sinut ryhtymään tähän työhön? 

2. Kuinka kauan olet toiminut tässä työssä? 

3. Oletko tietoinen siitä, kuinka paljon kunnassa on jälkihuollon asiakkaita? 

Millainen on asiakkaiden sukupuolijakauma? Onko saatavilla tilastotietoa 

jälkihuollosta? 

4. Miten jälkihuolto toimii kunnassa ja miten asiakkaita voi parhaiten auttaa? 

Millaisia tukitoimia asiakkaalle voidaan tarjota? 

5. Mitä kehitettävää jälkihuollossa on? Mitä haasteita näet nuorten kanssa 

työskentelyssä?  Näetkö mitään uhkaavaa, jälkihuollon tulevaisuuden kannalta? 

6. Mikä on mielestäsi haastavinta työssäsi? 

7. Millaista ammatillista osaamista työssäsi edellytetään? Millaista on mielestäsi 

hyvä jälkihuolto? 

8. Millaisia muutoksia näet jälkihuollossa tapahtuneen, palvelun ja asiakkaiden 

suhteen? 


