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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää Naulakallion lastenkotien 
olemassa olevaa hoitoprosessia perheiden kanssa tehtävän työn näkökulmasta. 
Tavoitteena tutkimuksessa oli lisätä perheiden osallisuutta hoitoprosessin 
erivaiheissa. Työryhmätasolla tavoitteena oli löytää yhteisiä toimivia käytänteitä 
perheiden kanssa tehtävään työhön. Tutkimus palvelee osaston toimintatapojen 
kehittämiseen. 
 
Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena. Aineiston keräämiseen käytettiin 
teemahaastattelua. Haastateltavina olivat laitoksen psykologi, tutkimuksen 
kohteena olevan osaston vastaava hoitaja sekä osaston työryhmä. Tämän 
lisäksi haastateltiin yhtä päiväosaston työparia. Tutkimus toteutettiin 
Naulakallion lastenkotien yhdellä osastolla.  
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mahdollistaa hyvin perheiden kanssa tehtävän työn. Tulosten pohjalta tulovaihe 
nousi merkittävimmäksi hoitoprosessin osaksi perheiden kanssa tehtävän työn 
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suhteessa perheiden kanssa tehtävässä työssä pystyttiin selkeyttämään. 
 
 
Tutkimuksen päätavoite, perheiden osallisuuden edistäminen hoitoprosessin eri 
vaiheissa, mahdollistuu osaston työtapoja ja vastuualueita selkeyttämällä 
erityisesti tulovaiheen osalta. Tutkimuksen myötä syntyi malli tulovaiheen 
vastuunjaoista osaston vastaavan hoitajan, omahoitajan sekä muun työryhmän 
osalta. 
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ABSTRACT  

 

 

Räisä, Pauli. Working with families in Naulakallio substitute long-term care 
institution. 77 p., 6 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Spring 2014.  
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Health 
Promotion, Role of Management in Working with families and in child welfare. 
Degree: Master of Social Services. 
 
 
The aim of this thesis was to develop the existing care methods in Naulakallio 
Institution from the perspective of working with the families. The aim of this 
thesis was to ensure that the families are heard during the care process. The 
aim was also to find good team working practices when working together with 
families. This thesis was targeted in developing the existing methods in the 
Naulakallio unit. 
 
 
The method of this thesis was action research. The material was collected by 
theme interviews. The psychologist, senior instructor and other instructors from 
the work team were interviewed. There were also interviewed two workers from 
out-patient day unit. Action research was carried out in one unit at Naulakallio 
Institution. 
 
The results showed that the care process in use enables working with the 
families. Based on the results the most significant part of the care process was 
the arrival phase. Interaction between trained staff and parents was found a key 
factor. Increasing both the involvement of the parents and the active relations 
between parents and trained staff was very beneficial to the care process. It 
helped clarify the roles of personal instructor and the roles of other instructors in 
the team when working with the families.  
 
The main objective of this thesis was to make the work with the families and 
their input visible. The findings of this study show that it can be achieved in 
clarifying the work methods and the responsibilities within the work unit 
especially in the arrival phase. 
 
New guidelines for responsibilities for the trained staff in the arrival phase were 
formed based on the findings of this research. 
 
 
 
Key words: family work, child welfare, institutional care, taking a child into care, 
action research 
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1 JOHDANTO 

 

 

Helsingin lastensuojelu on ollut suuressa muutoksessa viime vuosina. Toimin-

nan painopistettä on siirretty varhaiseen tukeen sekä ennaltaehkäisevien palve-

luiden tuottamiseen. Tavoitteena on ollut vähentää pitkäaikaisten laitossijoitus-

ten määrää. Helsingin kaupungin nopean puuttumisen perhetyö (NOPSA) on 

perustettu vastaamaan tähän tavoitteeseen. Myös vuonna 2012 voimaan tullut 

asetus (Sosiaali- ja terveysministeriö) perhesijoitusten ensisijaisuudesta suh-

teessa laitoshoitoon on osaltaan ollut vaikuttamassa toimintaympäristön muu-

tokseen. Syksyllä 2013 Helsingin kaupungin järjestämän pitkäaikaisen laitos-

hoidon asiakasprofiilit yhdenmukaistettiin siten, että kaikissa kaupungin omissa 

laitoksissa tarjotaan palveluita vaativaa laitoshoitoa tarvitseville lapsille ja nuoril-

le. Samalla päätettiin luopua erityisen huolenpidon yksiköstä Etapista sekä 

päihdearvioita tekevästä Wegan yksiköstä. 

 

Pääkaupunkiseudun lastensuojelutyötä on kehitetty Soccan ja Heikki Waris – 

instituutin Kehrä – lastensuojelun kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla – 

hankkeessa (2009–2011), joka oli osa Kasteohjelman, Lapsen ääni –

kehittämisohjelmaa. Hankkeessa tutkittiin muun muassa sijoituksen aikaista 

sosiaalityötä vanhemmuuden tukena. Tutkimuksessa nousi esille sijaishuolto-

paikan henkilökunnan ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen merkitys, niin 

lapsen kuin vanhempien kuntoutumiselle. Erityisesti pidemmissä sijoituksissa 

henkilökunnan aito vanhemman kohtaaminen sekä reflektoiva työote työryh-

mässä olivat merkityksellisiä seikkoja työn onnistumisen kannalta, myös vas-

tuusosiaalityöntekijän näkökulmasta. (Pitkänen 2012, 126–130). Aiheen ajan-

kohtaisuudesta kertoo myös Karvosen opinnäytetyö (2013) Kannelmäen nuori-

sokodissa tehty tutkimus perhetyön menetelmien kehittämisestä osana nuorten 

itsenäistymisprosessia. (Karvonen 2013). 

 

Perhetyö käsite mielletään ensisijaisesti kotiin annettavaksi palveluksi, jonka 

juuret ovat 1950 –luvulla voimaan tulleessa laissa kunnallisesta kodinhoitajista. 

1990 –luvulla perhetyön käsite ja perhetyöntekijä nimike vakiintuivat. (Heino, 

Berg & Hurtig 2002, 2-15). Perhetyö voidaan myös käsittää lapsen perheen 
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kanssa tehtäväksi työksi, jonka tavoitteena on perheen auttaminen. (Korkiakan-

gas 2005, 13.) Tässä opinnäytetyössä on kyse laitoksessa tehtävästä perhe-

työstä ja käytän siitä yleiskäsitettä perheiden kanssa tehtävä työ, joka kattaa 

kaiken niin suoran kuin välillisen yhteydenpidon ja vuorovaikutuksen perheiden 

kanssa. Perheiden kanssa tehtävän työn tavoitteena on ylläpitää vanhempien ja 

lapsen välistä suhdetta sekä mahdollistaa perheiden osallisuus oman lapsensa 

kasvun tukemiseen.  

 

Naulakallion lastenkodissa on vahva perinne vaikeahoitoisten ja traumatisoitu-

neiden lasten ja nuorten hoitamisessa. Naulakallion toiminta pohjautuu psyko-

dynaamiseen viitekehykseen, jossa kiintymyssuhdeteorialla on vahva rooli. 

Omahoitajasuhteen kautta pyritään tarjoamaan korjaavia kokemuksia lapsen 

kuntouttamisen tukemiseksi turvallisessa pitkäkestoisessa hoitosuhteessa. Vii-

me vuosina vanhempien rooli osana nuoren hoitoa on vahvistunut. Osaltaan 

laki perheiden jälleen yhdistämisestä (LSL 4§ ja 30§) sekä säännölliset neuvot-

telut ovat luoneet perhekeskeisempää toimintatapakulttuuria laitokseen. Perhe-

keskeisyys lastensuojelussa tarkoittaa Mahkosen mukaan lapsen tai nuoren 

edun toteutumista. Tämä mahdollistuu yhteistyöllä vanhempien ja laitoksen vä-

lillä. (Mahkonen 2010, 47–49). 

 

Tutkimusaiheen valintaan vaikutti kiinnostukseni perheiden kanssa tehtävään 

työhön ja ettei aiheesta ole kovinkaan paljon tutkittua tietoa laitoshoidon näkö-

kulmasta. Kiinnostukseni aiheeseen on noussut työskennellessäni omahoitaja-

na ja lähikasvattajana Naulakalliossa. Omien kokemusteni sekä havaintojeni 

mukaan Naulakallion hoitoprosessi on hyvin toimenpidekeskeinen, joten tavoit-

teeni on edistää perheiden osallisuutta olemassa olevan hoitoprosessin puit-

teissa. Työryhmä tasolla tavoitteena on ollut luoda yhteisiä linjauksia ja toiminta-

tapoja perheiden kanssa työskentelyyn sekä pitää perheet tietoisesti esillä 

osaston arjessa. Opinnäytetyön aihe ja tarve ovat siis nousseet käytännön työn 

keittämisen tarpeesta. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Naulakallion lastenkodin hoitoproses-

sia perheiden kanssa tehtävän työn näkökulmasta siten, että perheiden osalli-

suus lisääntyy. Opinnäytetyö rajattiin tietoisesti yhden pitkäaikaishoito-osaston 

toiminnan kehittämishankkeeksi.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selkiyttää omahoitajan roolia suhteessa perheiden 

kanssa tehtävään työhön, sekä lisätä työryhmän valmiuksia ja tietoisuutta tehdä 

tavoitteellista työtä perheiden kanssa. Näin kehitetään koko työryhmän ammatil-

lista osaamista.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

Miten perheiden osallisuus tulee näkyväksi eri hoitoprosessin osis-

sa? 

Miten omahoitaja ja työryhmä voivat vahvistaa perheiden osallisuut-

ta hoidon osana? 

 

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen ja se on toteutettu toimintatutkimuksen mene-

telmällä. Tutkimusaineisto on kerätty teemahaastattelua käyttäen. Haastatteluja 

oli neljä, joista kaksi olivat yksilöhaastatteluja yksi parihaastattelu sekä yksi 

ryhmähaastattelu. Haastateltavat valikoituivat oman asiantuntijuuden perusteel-

la. Haastattelussa on käytetty kolmea laajaa teemaa, jotka käsittelivät perhe-

työn merkitystä, kunkin haastateltavan omaa asiantuntija aluetta sekä toiminnan 

kehittämistä. Kaikki haastattelut tallennettiin ja litteroitiin. Haastatteluiden ana-

lysoinnissa käytettiin sisällön analyysiä. Lisäksi tutkija on kirjannut havaintojaan 

tutkimuspäiväkirjaan. 

 

Tutkimuksen vaikuttavuuden hahmottaminen on haaste, koska tutkimusmateri-

aali on pääsääntöisesti kvalitatiivista ja opinnäytetyön mukanaan tuomat muu-

tokset on mahdollista saada laajemmin käytäntöön viiveellä. Hoitoprosessin 

osien tarkastelu perheiden kanssa tehtävän työn näkökulmasta tarkoittaa muun 
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muassa työtehtävien nimeämistä, mitkä ovat omahoitajien ja mitä työryhmän 

vastuulla. Kyse on olemassa olevan hoitoprosessin tavoitteellisemmasta hyö-

dyntämisestä. Samalla pyritään löytämään sekä kehittämään tarkoituksenmu-

kaisia toimintatapoja.  

 

Ihanteellista on, että opinnäytetyön kautta tuotettua tietoa voidaan hyödyntää 

Naulakallion omassa hoidon sisällön koulutuksessa (HSK), joka keskittyy perhe-

työn tekemiseen. Koulutus järjestetään prosessikoulutuksena uusille työnteki-

jöille laitoksen oman henkilökunnan toimesta. Ensimmäisessä koulutuksen 

osassa (HSK 1) keskitytään hoidolliseen viitekehykseen kuten kiintymyssuhde-

teoriaan ja omahoitajatyöhön. Toinen koulutuksen osa (HSK 2) keskittyy mene-

telmäosaamiseen sekä perheiden kanssa tehtävään työhön.  
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3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 

 

 

Helsingin lastensuojelu ja etenkin sijaishuolto ovat olleet viimeiset vuodet voi-

makkaassa myllerryksessä, kun painopistettä on siirretty laitoshoidosta ennal-

taehkäisevään toimintaan. Tutkimuksen ideoinnin alkaessa kesällä 2011 Naula-

kallion hoito- ja kasvatuskodit koostuivat viidestä pitkäaikaishoito-osastosta, 

omasta asumisharjoittelu yksiköstä, erityisen huolenpidon osastosta sekä avo-

huollon tukitoimena toimivasta päiväosastosta. Asiakaspaikkoja Naulakalliossa 

oli tuolloin 54.  

 

KUVIO 1. Naulakallion hoito- ja kasvatuskodit 2011, tutkimuksen alkaessa 

 

Käynnissä oleva sijaishuollon kokonaisuudistus, joka on osa Helsingin kaupun-

gin sosiaali- ja terveysvirastojen yhdistymistä on vaikuttanut myös Naulakallion 

toimintaan. Rakenneuudistuksen myötä tammikuussa 2013 Naulakalliosta irro-

tettiin päiväosasto osaksi perhepalveluita ja syyskuussa 2013 asumusharjoittelu 

liitettiin osaksi koko kaupunkia palvelevaa asumisharjoitteluyksikköä. Samalla 

syyskuussa 2013 kaikkien Helsingin lastensuojelulaitosten asiakasprofiili yhte-

näistettiin vastaamaan vaativaa laitoshoitoa. Myös yksiköiden nimet yhtenäistet-

tiin lastenkodeiksi. Syyskuusta 2013 alkaen Naulakallion lastenkodit on toiminut 

viiden pitkäaikaisosaston ja erityisenhuolenpidon osaston Etapin laajuisena, 

tarjoten yhteensä 38 asiakaspaikkaa. Vuoden 2013 lopulla kaupunki päätti lo-

Johtaja 

Apulaisjohtaja

2 psykologia

Päiväosasto 

10 asiakaspaikkaa

Pitkäaikaisosastot

35 asiakaspaikkaa

Tammela

7 asiakaspaikkaa

Tuomela

7 asiakaspaikkaa

Saarnila

7 asiakaspaikkaa

Leppälä

7 asiakaspaikkaa

Kuusela

7 asiakaspaikkaa

Etappi

5 asiakaspaikkaa

Asumisharjoittelu

4 asiakaspaikkaa
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pettaa erityisen huolenpidon osaston Etapin. Taustalla päätökseen on Helsingin 

kaupungin linjaus, että jokaisen laitoksen tulee tarjota pitkäaikaishoitoa vaikea-

hoitoisille lapsille ja nuorille, sekä jokaisessa laitoksessa pitää olla valmius tarjo-

ta erityistä huolenpitoa.  

 

KUVIO 2. Naulakallion lastenkodit tammikuussa 2014 

 

Naulakalliossa pitkäaikaishoidossa on sijoitettuna huostaan otettuja 13–17 vuo-

den ikäisiä tyttöjä ja poikia. Kullakin osastolla asiakaspaikkoja on 6-8. Nuorten 

sijoituksen syyt ovat hyvin moninaisia eli voidaan puhua hyvin heterogeenisestä 

ongelmakentästä, jonka kanssa toimitaan. Suurimmalla osalla asiakasperheistä 

on suuria puutteita riittävässä vanhemmuudessa. Tämä näkyy Naulakallioon 

sijoitettujen nuorten kohdalla muun muassa koti- ja koulunkäynti ongelmina, 

kuljeskeluna ja päihteiden käyttönä.  

 

Naulakallion lastenkotien palvelurakenne tulee uudistumaan maaliskuussa 

2014, kun laitoksessa aloittaa uusi intensiivihoito-osasto, jonka yhteydessä toi-

mii kaksi jatkohoito-osastoa. Tällöin kaksi pitkäaikaista hoitoa tarjoavaa osastoa 

lopettavat toimintansa nykymuodossaan.  

Johtaja 

2 psykologia

Pitkäaikaisosastot

34 asiakaspaikkaa

Tammela

6 asiakaspaikkaa

Tuomela

6 asiakaspaikkaa

Saarnila

7 asiakaspaikkaa

Leppälä

7 asiakaspaikkaa

Kuusela

8 asiakaspaikkaa
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KUVIO 3. Naulakallion lastenkodit maaliskuussa 2014 

 

Toinen lakkautettava pitkäaikaishoito-osasto on tutkimuksen kohteena ollut 

osasto. 

  

Johtaja 

2 psykologia

Tehostettu hoito 
(mielenterveys / päihde)

5 asiakaspaikkaa

Jatkohoito‐osasto 

6 asiakaspaikkaa

Jatkohoito‐osasto 

6 asiakaspaikkaa

Pitkäaikaisosastot

21 asiakaspaikkaa

Saarnila

7 asiakaspaikkaa

Leppälä

7 asiakaspaikkaa

Kuusela

7 
asiakaspaikkaa
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4 NAULAKALLION HOIDOLLINEN VIITEKEHYS 

 

 

Tuovila (2001, 38) on määritellyt sijaishuollon hoidollisen ja terapeuttisen perus-

tehtävän seuraavasti: ”Yhteisön tehtävä on huolehtia jokaisen lapsen emotio-

naalisesta, älyllisestä ja sosiaalisesta kasvatuksesta ja fyysisestä terveydestä 

sekä seurata lapsen edistymistä näillä alueilla”  

 

Naulakallion hoidollinen viitekehys pohjautuu psykodynaamiseen ajatteluun, 

jossa katsotaan nuoren tilannetta kiintymyssuhdeteorian valossa. Omahoitajuus 

on hoidon keskeisin työmenetelmä nuoren kanssa työskentelyssä. Omahoitajan 

on tärkeää muistaa, että lapsi on osa omaa perhettään sijoituksesta huolimatta. 

Hoidollinen huomio ei siis kohdennu pelkästään lapseen tai nuoreen vaan koko 

hänen luontaiseen elinympäristöönsä, jossa perheellä ja vanhemmilla on kes-

keinen osa. 

 

 

4.1 Psykodynaaminen viitekehys 

 

Naulakallion hoitoprosessi rakentuu siihen oletukseen, että sijoitettujen nuorten 

psyykkisessä kehityksessä on ollut haasteita johtuen muun muassa kasvuym-

päristössä ja varhaisessa vuorovaikutuksessa. Nämä tekijät eivät ole mahdollis-

taneet suotuisaa psyykkistä kehitystä lapselle varhaisina elinvuosina. Tuovila 

kuvaa lapsen psyykkisen kehityksen prosessia kaksiosaisena. Nämä prosessit 

ovat riippuvuuden ja kiinnittymisen muodostuminen hoitavaan aikuiseen sekä 

persoonallisuuden eheytyminen eli integraatio, johon päästään kun lapsi eriytyy 

omaksi itseksi. Kun lapsi on osallinen kerrasta toiseen jatkuvasta ennustetta-

vasta huolenpidosta, lapsi saa ns. jatkuvuuden ja samuuden kokemuksen. Jos 

näin ei ole lapsen persoonan jää pirstaleiseksi. (Tuovila 2001, 21). 

 

Sorensen (1997) on esittänyt oman ns. vanhemman kannatteluprosessin, jossa 

keskeisellä sijalla on aktiivinen vuorovaikutus lapsen kanssa. Soresenin mu-

kaan vanhempi havainnoi, selventää / tulkitsee ja tarjoaa emotionaalista vas-
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tinetta lapselle. Vuorovaikutussuhteessa lapsi ei ole pelkästään passiivinen ob-

jekti, vaan aktiivisesti ympäristöään tutkaileva (Tuovila 2001, 22.) 

 

Yleisesti ottaen vuorovaikutussuhde lapsen ja aikuisen välillä toimii vähintään-

kin tyydyttävästi, mutta sijaishuollon puolella nähdään valitettavasti paljon lapsia 

ja nuoria, joiden kohdalla on havaittavissa vakavia häiriöitä tai puutteita jopa 

kaltoin kohtelua tässä varhaisessa vuorovaikutussuhteessa. Useasti kysymys 

on ns. ylisukupolvisesta perimästä tai ei toivotun noidankehän dynamiikasta. 

(Bardy 2001, 69; Holmila, Bardy & Kouvonen 2008, 421).  

 

Deprivaatio, eli monenlainen vaille jääminen, puutteellinen perushuolenpito ja 

köyhä virikeympäristö ovat tyypillistä huostaan otettujen lasten elämässä. Monil-

la on kokemusta väkivallasta, vanhempien alkoholismista, päihteidenkäytöstä ja 

mielenterveydenongelmista. Tämä heikko vanhemmuus on ollut lapsen psyy-

keen kannalta vaurioittavaa ja pirstouttavaa. (Tuovila 2001, 22–23). 

 

 

4.2 Kiintymyssuhdeteoria 

 

Kiintymyssuhdeteorian luojana voidaan pitää John Bowlbyä (1907–1990). Kiin-

tymyssuhdeteoria esittää teorian vauvan ja häntä hoitavan aikuisen välisestä 

suhteesta ja sen vaikutuksesta lapsen kehitykseen. Lapsella on tarve turvalli-

suuteen, jota hän tyydyttää kiinnittymällä aikuiseen joka hoivaa häntä. Tämä 

aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus muokkaa lapsen aivoja ja aivojen ky-

kyä havainnoida ympäristöä. Jos lapsen tarpeisiin vastataan toistuvasti, muo-

dostuu hänelle kiintymyssuhde. Tärkeää on muodostaa lapselle turvallinen ja 

luotettava kokemusmaailma, jonka kautta lapsi hahmottaa itseään ja ympäröi-

vää maailmaa. Se miten aikuinen pystyy vastaamaan lapsen turvallisuuden tun-

teeseen vaikuttaa lapselle muodostuvaan kiintymyssuhdemalliin. (Tapio ym. 

2010, 103; Vilkko-Riihelä 1999, 194–196, 200). 

 

Kiintymyssuhteet jaetaan usein neljän mallin mukaisesti: turvalliseen (luottavai-

seen), välttelevään, ristiriitaiseen ja kaoottiseen (hajaantunut). Työntekijän on 

hyvä tiedostaa ja ymmärtää oma kiintymyssuhde mallinsa sillä hän tulkitsee sen 
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kautta vuorovaikutusmalleja. Samassa perheessä perheenjäsenten väliset kiin-

tymyssuhdemallit voivat olla erilaisia. Kiintymyssuhteet rakentuvat yksilöille eri-

laisista käsityksistä ja oletuksista itsestä ja toisista. Perheen kaikilla kiintymys-

suhteilla on vaikutusta toisiinsa. (Tapio ym. 2010, 102–103; Vilén, Leppämäki & 

Ekström 2008, 35–46). 

 

Turvallinen tai luottavainen kiintymyssuhde syntyy kun lasta hoitava aikuinen 

pystyy vastaamaan lapsen tarpeisiin ja täten lapsi oppi luottamaan häntä hoi-

vaavaan aikuiseen. Hoivaava aikuinen omaa riittävän sensitiivisyyden vastata 

lapsen tarpeisiin, jotka voivat olla fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia. Lapsen tur-

vallisuuden tunne syntyy siitä, että hänen tarpeisiinsa vastaan riittävän oikealla 

tavalla. Keskeinen tekijä turvallisessa kiintymyssuhteessa on, että lapsella on 

lupa ilmaista perustunteitaan, kuten suuttumusta, pelkoa, hämmennystä, iloa, 

surua ja nautintoa. Yksilön kokemus, että on rakastettu auttaa häntä arvosta-

maan toisia sekä auttaa lasta luottamaan omiin ja toisten kykyihin sekä tulevai-

suuteen. Se antaa myös parhaat eväät selviytyä mahdollisista kriisitilanteista 

(Tapio ym. 2010, 103–105). 

 

Välttelevässä kiintymyssuhteessa aikuinen ei kykene tyydyttämään lapsen si-

säisiä tarpeita. Lapsi oppii, että koska hoitava aikuinen ei ole saatavilla tai hän 

ei reagoi, lapsen tunteilla ja tarpeilla ei ole niin suurta merkitystä. Aikuisen rea-

goimattomuus voi johtaa siihen, että hän ei enää tunnista lapsen tarpeita. Vält-

televä kiintymyssuhde voi olla passiivista lapsen tarpeiden ohittamista tai aktii-

vista puuttumista ja kontrollointia kun lapsi aikuisen mielestä vaatii liikaa tai 

näyttää vaikeita tunteita. Lapsi oppii kieltämään tarvitsevuuden osoittamista 

etenkin vaikeiden tunteiden osalta. Välttelevässä kiintymyssuhteessa vallitsee 

syy-seuraussuhde, jossa lapsi pyrkii vaivaamaan aikuista mahdollisimman vä-

hän, jotta saavuttaa parhaiten aikuisen hyväksynnän. Lapsen omat tunteet ja 

tarpeet jäävät sivuun ja hän kokee epäonnistuvansa ja syyttää itseään, jos tar-

vitsee aikuisen apua. Välttelevä kiintymyssuhde voi käydä lapselle erityisen on-

gelmalliseksi ja raskaaksi, jos hän ei saa edes positiivista palautetta aikuiselta 

tekipä hän mitä tahansa. Lapsi oppii tukahduttamaan tunteensa. (Tapio ym. 

2010, 105–106). 
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Ristiriitaisessa kiintymyssuhteessa lapsi kokee, että häntä hoivaava aikuinen on 

toistuvasti ennustamaton ja epäjohdonmukainen reaktioissaan. Epäjohdonmu-

kaisuus voi johtua esimerkiksi mielenterveyden ongelmista, päihteiden käytöstä, 

oman elämän tai terveyden vaihteluista tai sitten aikuinen ei tiedä miten olla 

lapsen kanssa. Lapsen on vaikea ennustaa miten aikuinen vastaa hänen tar-

peisiinsa. Tästä syystä lapselle ei muodostu käsitystä millainen hänen pitäisi 

olla suhteessa toisiin. Ristiriitaisessa kiintymyssuhteessa korostuvat liioitellut ja 

vääristyneet tunteet. Lapsi pyrkii saamaan aikuiselta reaktion liioittelemalla tun-

teitaan, niin itkua huutoa kuin positiivisia tunteita, sillä lapsen kokemuksen mu-

kaan vain voimakkaisiin tunteisiin vastataan. Koska aikuisen reaktiot ovat enna-

koimattomia, muodostuu lapselle ympäröivästä maailmasta arvaamaton ja en-

nakoimaton mielikuva. Ristiriitaisessa kiintymyssuhteessa toimintaa hallitsevat 

enemmän tunteet kuin järki (Tapio ym. 2010, 106–108). 

 

Kaoottiseen tai hajaantuneeseen kiintymyssuhteeseen liittyy vanhempien enna-

koimattomuuden lisäksi myös kaoottinen kasvuympäristö, jossa lapsen pe-

rushuolenpito on laiminlyöty. Kaoottisessa kiintymyssuhteessa lapsi joutuu 

usein kokemaan kipua, niin fyysistä kuin henkistä. Hän on myös altis hyväksi-

käytölle ja huonolle kohtelulle. Lapsen elämä on toistuvasti traumaattista. Hän 

oppii pitämään tunteensa sisällään. Lapselle ei muodostu oletusmalleja miten 

käsitellä tunteita tai ilmaista itseään tai olla toisten kanssa vastavuoroisessa 

suhteessa. Kaoottisessa vuorovaikutussuhteessa lapsi kokee, että hän on arvo-

ton ja ympäröivä maailma on vaarallinen ja pelottava. Selviytyäkseen lapsi pyr-

kii pärjäämään ilman aikuista, eikä hän luota järkeensä eikä tunteisiinsa. Lapsi 

on jatkuvasti varuillaan ja kokee yksinäisyyttä. Tunnemaailmaltaan lapsi on ka-

oottinen. Kaoottinen kiintymyssuhde on aina lapsen kannalta vaarallinen. (Tapio 

ym. 2010, 108–110). 

 

Psykodynaamisen viitekehyksen valossa, jossa nähdään lapsen käytöksen ta-

kana olevat traumaattiset kokemukset, kuten esimerkiksi lapsuuden aikainen 

laiminlyönti, pyritään lapselle tarjoamaan huostaanotolla ja sijoituksella korjaa-

via kokemuksia kiintymyssuhde teoriaan perustuvan toiminnan kautta. Omahoi-

tajuus on yksi työmenetelmä saavuttaa ja mahdollistaa lapselle eheyttävä ja 

korjaava ihmissuhde, jonka varassa lapsi voi koota psyykettään.  



17 
 

Nuori, joka oireilee kiintymyssuhdetraumaansa, pyrkii kaikin voimin vastusta-

maan hänelle annettavaa hoivaa ja tukea. Nuori ei uskalla kiintyä aikuiseen, 

sillä hänen kokemusmaailmassaan ihmiset katoavat ja haluavat hänelle pahaa. 

Lastenkodissa nuoren oireilu korostuu entisestään, sillä tytöntekijät vaihtuvat ja 

heillä voi olla erilaisia näkemyksiä asioista. Tämä tuo lisähaasteen omahoitaja-

työhön (Vilén ym. 2010, 21). 

 

Lapsen häiriintynyt kehitys varhaisessa kiintymyssuhteessa näyttäytyy läpi elä-

män hänen sosiaalisissa suhteissa, oppimisessa sekä tunteiden ilmaisussa. 

(Tuovila 2001, 24; Bardy 2001, 70). Kiintymysvauriot aiheuttavat sukupolvesta 

toiseen jatkuvaa lasten laiminlyöntiä. Tästä turvallisuuden tunteen puuttumises-

ta johtuvat useat pulmat kuten, heikko itsetunto, aggressiivisuus, käytöshäiriöt, 

jne. Mikäli lapsuuden kokemukset on läpikäyty, on mahdollista katkaista ei toi-

vottu noidankehä (Bardy 2001, 70–72).  

 

Nuorten käyttäytymistä arvioitaessa tulee myös ottaa huomioon vaihtoehto, että 

lasten integraatiossa ei ole puutteita. Heidän kohdallaan on kyse vanhemmuu-

den puutteesta, eli siitä että vanhemmat eivät pysty tukemaan riittävästi kasvua 

eivät vaadi ikätasoista, kehityksen mukaista toimintaa, vaan pitävät lapsiaan 

pieninä. (Tuovila 2001, 24). 

 

Hoidollisuuteen ja lapsen tarpeisiin pyrytään vaikuttamaan hoito- ja kasvatus-

suunnitelman pohjalta tapahtuvalla hoidolla, jossa lapsen tilannetta peilataan 

psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kehityksen, koulun käynnin, vanhemmuuden 

tukemisen ja itsenäistymisen näkökulmasta ottaen huomioon asiakassuunnitel-

man sekä lapsen ikätasoisen kehityksen. Näiden elementtien varaan rakentuu 

Naulakallion hoitoprosessi. 

 

 

4.3 Omahoitajuus 

 

Omahoitajamenetelmää on aktiivisesti kehitetty Naulakalliossa 1980 –luvun lo-

pulta lähtien (Kyrönseppä ym. 1990, 3). Naulakallion hoitoajatuksen mukaisesti 

omahoitajasuhteella katsotaan olevan keskeinen merkitys korjaavien kokemuk-
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sien tarjoamisessa. Omahoitajamenetelmä pohjautuu vuorovaikutteiseen kehi-

tyspsykoterapiaan, jossa perusajatuksena on tarjota nuorelle korjaavia kiinty-

myssuhdekokemuksia ainakin yhden pysyvän vahvan kiintymyssuhteen kautta. 

Omahoitaja edustaa juuri tätä pysyvää ja luotettavaa aikuista. (Vilén ym. 2010, 

21). 

 

Osaston arjessa hoitajan työ voidaan määritellä omahoitajuuden sekä lähikas-

vattajuuden kautta. Omahoitaja menetelmän tavoitteena on mahdollistaa kor-

jaavia primäärikokemuksia, keskusteluiden ja struktuurin kautta. Vaikka Naula-

kalliossa omahoitajasuhde ei ole terapiasuhde, voidaan Tuovilan esittämää mal-

lia pitää hyvänä lähtökohtana omahoitajasuhteen sisältöjen hahmottamiseen, 

jotta nuorelle voidaan mahdollistaa korvaavia eheyttäviä kokemuksia. Tuovila 

on listannut terapeuttiset sekä hoidolliset elementit seuraavasti: 

 

1. Huolenpito ja hoiva (struktuuri, turvallisuus, fyysinen hoiva) 
2. Jatkuvuus ja luotettavuus (riittävän pitkäaikainen, sama omahoi-

taja) 
3. Säiliönä toimiminen (juttelu, muistaminen, tunteiden vastaanot-

to, asioiden ja tunteiden nimeäminen) 
4. Yksilöllisyys  
5. Regressoituminen (varhaisen kehitystason elementit) 
6. Riippuvuussuhteen luominen terapeutteihin 

(Tuovila 2001, 34–35). 

 

Naulakalliossa osaston henkilöstö resursoinnissa on lähdetty siitä, että jokaisel-

la hoitajalla on yksi omahoidettava sekä he toimivat omahoitaja työparina toisel-

le nuorelle. Esimerkiksi omalla kuuden nuoren osastollamme on kuusi hoitajaa 

ja vastaava hoitaja. Vastaavalla hoitajalla ei ole omahoidettavaa, joka mahdol-

listaa hänelle riippumattoman roolin työryhmän esimiehenä. 

 

Toimiva yhteistyö perheiden kanssa luo mahdollisuuden onnistua hoidossa. 

Toimiva suhde vanhempiin, mahdollistaa nuorelle ikään kuin ”luvan” kiinnittyä 

osaston aikuisiin ja erityisesti omahoitaja suhteeseen. Vaikka omahoitaja työs-

kentelee perheen kanssa, ei osastolta käsin ole mahdollista tehdä varsinaista 

perhetyötä. Tämä rajan veto on oleellinen ymmärtää. Perheen dynamiikka ja 
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historia on hyvä tuntea, jotta omahoitaja voi ylläpitää nuoren ja vanhempien vä-

listä suhdetta rakentavasti.  

 

Omahoitajan roolit suhteessa nuoreen ja nuoren vanhempiin vaihtelee tilantei-

den mukaan. Tästä syystä omahoitajan on hyvä tunnistaa itselleen tyypilliset 

tavat toimia eritilanteissa. (Juhila 2006, 206). Juhila määrittää omahoitajan (las-

tensuojelulaitoksen viitekehyksessä toteutuu myös lähikasvattajan osalta) roolit 

suhteessa asiakkaaseen toiminnallisen roolin kautta kolmeen kategoriaan liit-

tämis- ja kontrollisuhteeksi, kumppanuussuhteeksi sekä huolenpitosuhteeksi. 

Liittämis- ja kontrollisuhteessa omahoitaja käyttää valtaa, joka perustuu tietoon, 

jota asiakkaalla ei ole. Valta-asemaa ohjaa nuoren ja perheen tarpeet ja tavoit-

teet. Kumppanuussuhteessa toimitaan rinnakkain, kyse on siis kasvatuskump-

panuudesta, jossa myös nuori on aktiivinen osapuoli. Osallisuuden kokeminen 

on tyypillistä kumppanuussuhteelle. Huolenpito nousee esiin erilaisissa kriisiti-

lanteissa, jossa tarvitaan vahvaa emotionaalista tukea ja kannustusta. (Juhila 

2006, 49–50; 103–109; 151–154). Kaikissa rooleissa on tärkeää reflektiivinen 

työote ja työryhmän tuki työntekijälle. Reflektiivinen työote vähentää vääränlai-

sen vallankäytön mahdollisuutta sekä tukee työntekijöiden jaksamista. 

 

Sosiaalisessa auttamistyössä, mitä omahoitajuus on, Särkelä korostaa erilais-

ten näkökulmien tärkeyttä, joka puolestaan korostaa työryhmän roolia nuorten 

ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelyssä. Sosiaalialan työntekijän työ 

perustuu halulle auttaa sekä kykyyn luoda hyvä suhde asiakkaaseen. Tavoit-

teena on vaikutta asiakkaan elämäntilanteeseen lisäämällä hänen oman arvon-

tuntoa, luottamusta vaikka tarve onkin käsitellä vaikeita ongelmia. (Särkelä 

2001, 27–30). 
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5 PERHEIDEN KANSSA TEHTÄVÄ TYÖ  

 

 

Lastensuojelulaki (52–54§) määrittää sijoitetun lapsen hoitoa ja oikeuksia. Per-

heiden jälleenyhdistämisen velvoitteen (4§ ja 30§) ohjaa laitoksen ja vas-

tuusosiaalityöntekijän arviointia nuoren ja perheen tilanteesta. Hoito- ja kasva-

tusneuvottelut, jotka pidetään puolivuosittain, ovat niitä kohtia, jolloin myös per-

heen jälleen yhdistäminen on arvioinnin osana. 1.1.2008 voimaan astunut las-

tensuojelulaki painottaa julkisen vallan velvollisuutta järjestää koko perhettä 

koskevia tukitoimia lapsen eduksi. (Räty 2007, 5.) 

 

Räty nostaa erityisesti esille lastensuojelutoimenpiteiden tarkoituksen turvata 

lapsen tulevaisuus, jossa yhtenä tavoitteena on perheen jälleenyhdistäminen. 

(Räty 2007, 20.) Tämä tarkoittaa uuden lastensuojelulain mukanaan tuomaa 

velvoitetta tehdä yhteistyötä lapsen vanhempien kanssa, jotta suhde vanhem-

piin säilyy sijoituksesta huolimatta. (Laakso 2012; Laki lastensuojelusta).  

 

Hoito ja kasvatus sijaishuollossa sisältävät lapsen ja nuoren arjesta huolehtimi-

sen ja perushoidon. Tämän lisäksi on huolehdittava lapsen oikeuksien toteutu-

misesta sijaishuollon aikana. Lapsen oikeuksiin kuuluu oikeus tavata hänelle 

läheisiä ihmisiä, oikeus tavata sosiaalityöntekijää ja saada tietoa omasta tilan-

teestaan, oikeus käyttövaroihin ja tarvitsemiinsa palveluihin sijaishuollon aikana. 

Sijaishuollon aikana lapsen vanhemmilla säilyvät huoltajan oikeudet, tosin tie-

tyin rajoituksin. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on pyrittävä yh-

teistyöhön vanhempien kanssa ja tavoitteena on, että lapsen asioista voidaan 

sopia yhteistyössä. Sujuva yhteistyö on lapsen ja hänen sijoituksensa onnistu-

misen kannalta erityisen tärkeää. (Sosiaaliportti 2012a) 

 

Lastensuojelulaki (52§) velvoittaa yhteistyöhön sijaishuoltopaikan ja lapsen syn-

tymävanhempien kesken. Sijoittajan yhteistyö perheen ja lapsen kanssa on eri-

tyisen tärkeää lapsen tasapainoisen kehityksen, lapsen huollon jatkuvuuden ja 

sijoituksen onnistumisen kannalta. Sekä lapsen vanhemmat, että perhehoitajat 

tai sijaishuoltopaikan henkilöstö ovat lapsen sijoituksesta vastaavan sosiaali-

työntekijän ohella vastuussa yhteistyön sujumisesta. (Sosiaaliportti 2012b) 
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5.1 Perhe ja vanhemmuus 

 

Länsimaissa sukulaiset ja perhe erotellaan toisistaan. Perheen katsotaan usein 

koostuvan vanhemmista ja kotona asuvista lapsista. Useat perhetyötä tekevät 

tahot määrittelevät perheen koostuvan lapsesta ja hänen virallisista huoltajista. 

Perheen määrittelyt muuttuvat ja tärkeää on huomioida miten yksilöt itse määrit-

tävät perheensä. Perhetyössä on hyvä lähteä juuri tuosta perheen omasta per-

hekäsityksestä. (Vilén ym. 2010, 10). Karvonen esittää omassa opinnäytetyös-

sään, että nuoren perhettä tulee pitää oman elämänsä asiantuntijoina. Heitä 

tulee kuunnella ja arvostaa heitä koskevissa päätöksissä. (Karvonen 2013, 74.) 

Oleellista on siis luoda mahdollisuuksia aidoille kohtaamisille.  

 

Lastensuojelussa ja perheiden kanssa työskentelyssä puhutaan usein van-

hemmuuden tukemisesta. Vanhemmuus on myös moninainen käsite. Se voi-

daan nähdä biologisena, juridisena, psyykkisenä tai sosiaalisena vanhemmuu-

tena. Biologinen vanhemmuus liittyy geeniperimään, biologiseen suhteeseen. 

Juridinen vanhemmuus määrittää yhteiskunnallisia oikeuksia ja velvollisuuksia, 

kuten perimisoikeuden. Juridinen vanhemmuus määräytyy yleisesti biologisella 

vanhemmuudella. Se voi myös määräytyä adoption kautta. Psyykkinen van-

hemmuus tarkoittaa lapsesta huolehtivaa aikuista, johon lapsi on tunnetasolla 

kiinnittynyt. Sosiaalinen vanhemmuus viittaan lapsen arjesta huolehtivaan aikui-

seen. Näiden lisäksi vanhemmuuteen liitetään käsite huoltajuus. (Vilén ym. 

2010, 10–11).  

 

Lastensuojelun piirissä olevissa perheissä vähäosaisuutta ilmenee enemmän 

kuin väestössä keskimäärin. Vanhempien alhainen sosioekonominen taso, työt-

tömyys, työhistorian puute, päihde- ja mielenterveysongelmat ovat muuta väes-

töä yleisempiä. Vähäosaisuus ei sinänsä merkitse heikkoa vanhemmuutta, mut-

ta se on vahva altistava tekijä. (Bardy 2001, 48). Ammattilaisten tulee muistaa 

ja tunnistaa, että perheiden tarpeet ovat yksilöllisiä, joten vanhemmat tarvitsevat 

yksilöllistä tietoa ja käytännöllisiä ohjeita arkielämään (Veijola 2004, 19.)  
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5.2 Yhteistyö vanhempien kanssa 

 

Yhteistyö perheiden ja vanhempien kanssa on ensisijaisen tärkeää. Hyvä suhde 

vanhempiin ja läheisiin antaa sijaishuollossa kasvaneelle lapselle tai nuorelle 

paremmat mahdollisuudet selvitä aikuisena elämästään (Valkonen & Pasanen 

2012, 303). Perhe ja vanhemmat ovat nuoren hoidon primääri taustatekijä, joten 

perheen vuorovaikutuksen ja perhedynamiikan tiedostaminen on tärkeää (Veijo-

la 2004, 28.) Työntekijöiden on myös muistettava, että lapselle tai nuorelle omat 

vanhemmat ovat aina tärkeitä ja ensisijaisia, vaikkakin suhde vanhempiin olisi 

vähäinen tai puutteellinen. Tämä näkyy myös suhteessa sisaruksiin. (Hämäläi-

nen 2012, 178–183; Tonttila 2006, 206).  

 

Naulakallioon sijoitetut nuoret ovat lähes poikkeuksetta huostaan otettuja. Mikäli 

huostaanotto on tapahtunut tahdonvastaisesti eli pakkohuostaanottona on Tuo-

vilan raportin valossa tärkeää huomioida, että vanhemmille huostaanoton aihe-

uttama trauma vaikuttaa heikentävästi vanhempien yhteistyökykyyn ja -

halukkuuteen (Tuovila 2001, 19). Huostaanottoprosessiin liittyy voimakkaita tun-

teita, kuten avuttomuutta, häpeää, raivoa, surua, toivoa, jne. Tämä tunteet kos-

kettavat niin vanhempia, nuorta kuin työntekijöitä. (Bardy 2001, 49.) 

 

Jotta nuori hyötyisi sijaishuollon tarjoamasta korjaavasta ihmissuhteesta, tulee 

nuoren saada lupa vanhemmiltaan kiinnittyä hoitoon. (Tuovila 2001, 49; Bardy 

2001, 68.) Tässä on oleellista käydä keskustelua vanhempien kanssa osaston 

roolista hoitavana tahona, ei huostaanotto päätöksen tekijänä. Työntekijä ikään 

kuin pyytää lupaa saada nuorta hoidon piiriin. Vanhempien ja osaston työnteki-

jöiden toimiva vuorovaikutussuhde mahdollistaa lapselle osastolle ja omahoita-

jaan liittymisen. Nuorella on mahdollisuus keskittyä omien asioiden hoitamiseen 

sen sijaan, että hänen tarvitsee huolehtia aikuisten pärjäämisestä. (Bardy 2001, 

67). Sinkkonen tähdentää, että lapselle on tärkeää tietää, että myös vanhem-

mista pidetään huolta. Sinkkosen kokemuksen mukaan tieto edesauttaa lapsen 

positiivista kehitystä sijoituksessa. (Sinkkonen 2001, 164–165). Vanhemmat itse 

myös toivovat, että eivät jäisi työskentelyn ulkopuolelle lapsen sijoituksen aika-

na. He siis kaipaavat apua ja tukea. (Pitkänen 2011, 108.) 
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Perhekeskeisessä lastensuojelutyössä työntekijän asennoitumisella on suuri 

merkitys työskentelyn onnistumisen kannalta. Jos työntekijä saa perheen va-

kuuttumaan, että perhe voi tulla parhaiten autetuksi kaikkien ollessa mukana 

tämä voi nostaa perheen itsetuntoa ja parantaa vuorovaikutusta ja sitä kautta 

lisätä yhteistyökykyä. (HSK 2 koulutusmateriaali) 

 

Vanhempien yhteistyöhalu ja motiivit yhteistyöhön ovat hyvin erilaisia. Perhei-

den kanssa tehtävä työ pitäisi perustua vapaaehtoisuuteen. Työntekijän tulee 

motivoida perheitä työskentelyyn. Perheet voidaan karkeasti luokitella kolmeen 

eri ryhmään motivaation perusteella. Ensimmäisessä ryhmässä vanhemmat 

ymmärtävät lastensuojelun tarpeen ja tiedostavat, että he eivät pärjää ilman 

ulkopuolista apua. Toinen ryhmä ymmärtää lastensuojelun tarpeen, mutta he 

eivät ole motivoituneita yhteiseen työskentelyyn. Tähän syynä voi olla esimer-

kiksi vanhempien aikaisemman huonot kokemukset viranomaisista. Kolmas ja 

haastavin ryhmä on perheet, jotka eivät ymmärrä lastensuojelun tarpeellisuutta 

ja suhtautuvat yhteiseen työskentelyyn kielteisesti. (Jokimies 2001, 72–73). 

 

Perheiden kanssa tehtävässä työssä työntekijän vuorovaikutustaidot sekä kyky 

tarkastella itseään vuorovaikutuksen ammattilaisena ovat työntekijän olennaista 

ammattitaitoa. Omien toimintatapojen tarkastelu eettisyyden kautta ja kyky ref-

lektoida omia ajatuksia ja tunteita tukevat perheiden kanssa työskentelyssä 

työntekijän ammatillisuutta. (Vilén, Tapio, Janhunen, Nissinen ja Seppänen 

2010, 62). 

 

 

5.3 Perheiden kanssa työskentely Naulakalliossa 

 

Helsingissä on sosiaalityö organisoitu siten, että perhetyötä tekevät avohuollon 

sosiaalityö ja laitoksiin ja perheisiin sijoitettujen lasten sosiaalityöstä vastaa si-

joituksen aikainen sosiaalityö. Sosiaaliviraston strategiassa (2009) painotetaan 

ennaltaehkäisevää työtä sekä varhaista puuttumista, mikä asettaa painetta lai-

toshoidon keventämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että laitoksiin sijoitetut lapset ja 

nuoret ovat entistä vaikeahoitoisempia ja heidän ongelmansa ovat monitahoi-
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sempia. Laitossijoitukseen myös tullaan vanhempana, mikä asettaa uusia haas-

teita hoidon sisällölle. (Helsingin kaupunki 2009, 9, 31). 

 

Sosiaalityöntekijällä on velvollisuus laatia vanhemmille asiakassuunnitelma 

(LSL 30§) osana lapsen hoitosuunnitelmaa. Usein vanhemman asiakassuunni-

telmassa laitos on määritelty hoitamaan perheiden kanssa tehtävää työtä, ellei 

perhe ole myös avohuollon sosiaalityön asiakas. 

 

 

5.3.1 Virkamiesneuvottelu 

 

Perheiden kanssa tehtävä työ ja sen tarve sekä tavoitteet nousevat osastolle 

sijoitetun nuoren tilanteesta. Siksi on tärkeää lähteä liikkeelle nuoren tarpeista 

ja edusta. Lapsen ”tarina” pitää olla omahoitajan ja työryhmän tiedossa riittäväl-

lä tavalla. Tähän tiedon siirtoon ja tietojen päivitykseen järjestetään ns. virka-

miesneuvottelu, jossa on paikalla koko työryhmä, laitoksen psykologi sekä nuo-

ren vastuusosiaalityöntekijä. Tämä neuvottelu pyritään järjestämään noin kol-

men kuukauden sisällä kun nuori on muuttanut osastolle. Virkamiesneuvotte-

lussa kootaan yhteen kaikki se tieto mitä nuoresta ja perheestä on tähän asti 

saatavilla eri menetelmien kautta. 

 

Virkamiesneuvottelussa vastuusosiaalityöntekijä kertaa perheen ja nuoren las-

tensuojeluhistorian sekä ennen sijoitusta olleet tukitoimet. Samalla kerrataan 

sijoituksen syyt ja tavoitteet. Laitoksen psykologi esittelee vanhempien haastat-

telun pohjalta tehdyn sukupuun, jossa työryhmälle konkretisoituu perheen ja 

suvun vaiheet sekä sukulaissuhteet. Vastaavahoitaja esittelee vanhempien 

haastatettujen yhteenvedot. Vastaavahoitaja haastattelee siis molemmat van-

hemmat yksin. Yhteenvedon kautta saadaan kuva vanhempien lapsuudesta, 

heidän suhteestaan omiin vanhempiin sekä nuoren elämän erivaiheista van-

hempien näkökulmasta. Tämä haastattelu kertoo hyvin paljon vanhempien si-

toutumisesta yhteistyöhön osaston kanssa sekä nuoren ja vanhempien vuoro-

vaikutussuhteista. Omahoitaja esittelee nuoren aikajanan ja verkostokartan se-

kä kertaa nuoren elämänvaiheita, joiden kautta työryhmälle muodostuu koko-

naiskuva nuoren tilanteesta. Lopuksi omahoitaja käy läpi nuoren alkuhaastatte-
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lun, jossa nuoren oma ääni pääsee esille. Neuvottelussa työryhmällä on mah-

dollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä. Tämän neuvottelun pohjalta vas-

tuusosiaalityöntekijä päivittää sekä nuoren että vanhempien asiakassuunnitel-

mia, jotka toimivat työryhmän työn pohjana nuoren hoidossa. 

 

Virkamiesneuvottelussa vastuusosiaalityöntekijä ja Naulakallion hoitohenkilö-

kunta sopivat hoidon päälinjoista sekä mahdollisista kohdennetuista toimista, 

kuten suunnitelmallisesta perhetyöstä.  

 

 

5.3.2 Yhteydenpito perheiden kanssa 

 

Osaston arjessa korostuu puhelimessa tehtävä perhetyö. Nämä yhteydenotot 

ovat säännöllisiä. Karvonen on todennut opinnäytetyössään, että vanhemmat 

kokevat juuri puhelintyön tärkeäksi päivittäisessä kanssakäymisessä työnteki-

jöiden kanssa. (Karvonen 2013, 59–61). 

 

Lapsen hoidosta tehdään kuukausiarviot, joka pohjautuvat hoito- ja kasvatus 

neuvottelussa sovittuihin tavoitteisiin. Kuukausi tasolla tavoitteet on pilkottu pie-

nemmiksi juuri siihen kehitys- ja elämänvaiheeseen sopiviksi kokonaisuuksiksi. 

Nämä kuukausiarviot toimitetaan huoltajille luettaviksi. Vanhemmat voivat myös 

esittää korjauksia tai tarkennuksia arvioon. Osaston työntekijät ovat kokeneet, 

että juuri nämä kuukausiarvioinnit ovat hyvä kohtaamisen väline vanhempien 

kanssa, joko perheen kotona tai osastolla. Aina se ei ole mahdollista maantie-

teellisten etäisyyksien tai vanhempien fyysisen tai psyykkisen kunnon takia. 

 

 

5.3.3 Perhetapaamiset 

 

Naulakalliossa on käytössä parityömenetelmä perhetapaamisissa. Työskentely 

perhetapaamisissa on voimavara- ja perhekeskeinen. Dialogisella työotteella 

pyritään löytämään yhdessä perheen toimintatapakulttuurista vanhemmuutta 

tukevia elementtejä. (Takala 1998, 63–64). Apuna tässä käytetään eri mene-

telmiä kuten muun muassa vanhemmuuden ja itsenäistyvän nuoren roolikarttaa 
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(Rautiainen 2001, 39–101, 110–112; Ylitalo 2011, 9–26, 41: Kaikko & Friis, 

2009, 83–84). 

 

Perheiden kanssa tehtävä työ on eettisesti herkkää, sillä taustalla on usein riit-

tämätön vanhemmuus (Laakso 2012, 26–27). Veijola nostaa tutkimuksessaan 

vanhempien tukemisesta kaksi keskeistä ajatusta, tiedollisen ja emotionaalisen 

tuen. Emotionaalinen tuki ilmenee keskustelun ja kuuntelemisen kautta. Työn-

tekijän sensitiivinen läsnäolo on tärkeää. Tiedollinen tuki antaa vanhemmille 

arjen vanhemmuuteen selviytymiskeinoja. Kasvatuskumppanuus korostuvat 

molemmissa. (Veijola, 2004, 79–88). 

 

Kasvatuskumppanuus korostuu päivähoidossa, mutta ei ole mielestäni liioiteltua 

rinnastaa sitä yleisemminkin vuorovaikutteiseen vanhemmuuden tukemiseen. 

Lastensuojelussa kasvatuskumppanuudessa on kyse siitä, että laitoksen henki-

lökunta yhdessä vanhempien kanssa tukevat lapsen tai nuoren kasvua, ikä-

tasoista kehitystä sekä oppimista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2005). 

 

Perheiden kanssa tehtävässä työssä ja erityisesti perhetapaamisissa tavoittee-

na on perheen osallisuuden lisääminen. Eli perheellä on mahdollisuus vaikuttaa 

heitä ja heidän lastaan tai nuortaan koskeviin päätöksiin ja linjauksiin. Perhe 

saa kokemuksen, että he tulevat kuuluksi, joka sitouttaa kaikkia osapuolia yh-

teiseen tavoitteeseen.  

 

Perhetapaamisissa nousee esille millainen huostaanottoprosessi on ollut. Mikäli 

vanhemmat ovat itse olleet aloitteellisia avun hakemisessa, on yhteistyön aloit-

taminen huomattavasti helpompaa. Vastaavasti tahdonvastaisten huostaanotto-

jen tai kielteisten kokemusten värittämä huostaanottoprosessi tuo vuorovaiku-

tuksen luomiseen haasteita. Vanhemmilla on oman kokemukseni mukaan suuri 

tarve tuoda esille kokemansa epäoikeudenmukaisuuden. Koen sen hyvänä, 

sillä aikaisempien kokemusten läpikäymisellä saavutetaan vuorovaikutus sekä 

tunne kuulluksi tulemisesta, joka puolestaan lisää keskinäistä luottamusta. 
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Suhtautuminen yhteistyöhön ei korreloi perhetapaamisten tai vanhemmuuden 

tukemisen onnistumista. Joskus hankalat lähtökohdat luovat paremman pohjan 

yhteistyölle, kun työntekijät joutuvat perustelemaan ja konkretisoimaan tavoittei-

ta ja menetelmiä. Samalla luodaan perusteellisemmin luottamuksellisempaa 

vuorovaikutussuhdetta, josta syntyy molemminpuolista arvostusta.  
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6 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Menetelmällisesti opinnäytetyöni on toimintatutkimus, jossa tiedon keruu tapah-

tui aikaisemman tutkimus- ja teoriatiedon pohjalta haastattelemalla teemahaas-

tattelu menetelmiä käyttäen. Haastatteluja oli yhteensä neljä kaksi yksilöhaas-

tattelua, yksi parihaastattelu ja yksi ryhmähaastattelu. Ryhmähaastattelussa oli 

läsnä 5 työryhmän jäsentä sekä laitoksen psykologi tutkijan lisäksi. Haastatte-

luiden lisäksi aktiivinen havainnointi sekä epävirallisten keskusteluiden doku-

mentointi tutkimuspäiväkirjaan toimivat tiedonkeruu menetelminä. Toimintatut-

kimus voidaan nähdä metodisena viitekehyksenä, sekä väljänä strategisena 

lähestymistapana (Veijola 2004, 37).  

 

Suurin osa tutkitusta tiedosta ja dokumentoiduista käytänteistä koskevat lasten-

suojelussa avohuollontukitoimia. Helsingissä lastensuojelulaitosten profiili ja 

henkilöstörakenne, koulutusvaatimukset yms., on ajateltu palvelevan ensisijai-

sesti laitoksessa hoidossa olevien lasten ja nuorten tarpeita. Perheiden kanssa 

tehtävä työ on jäänyt taka-alalle.  

 

 

6.1 Toimintatutkimus 

 

Toimintatutkimuksen kehittäjänä voidaan pitää saksalais-amerikkalaista sosiaa-

lipsykologia Kurt Lewiniä (1890–1947). Lewin halusi tehdä tutkimusta arjen kes-

kellä, ei vaan laboratoriossa. Hän vei työnsä erilaisiin yhteisöihin ja teollisuuslai-

toksiin, tämä oli tärkeä askel hänen tiellään kohti toimintatutkimusta. Lewin käyt-

ti ensin toimintatutkimuksen käsitettä kenttäkokeen synonyymina. (Heikkinen, 

Huttunen & Syrjälä 2007, 24–25.) 

 

Kuusela määrittää toimintatutkimuksen seuraavasti:  

Toimintatutkimuksessa on kyse sellaisen käytännöllisen tiedon 
tuottamisesta, joka on hyödyllistä ihmiselle itselleen heidän 
arkielämässä. (Kuusela 2005, 10.) 
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Tämä tapahtuu käytännössä (in practice), ja tarkoituksena on tuottaa ”käyttöteo-

riaa”, jota työntelijät voivat käyttää organisaation kehittämiseen (Mäntylä 2007, 

43). Veijola korostaa keskustelun ja yhteisenkielen merkitystä toiminnassa. Tär-

keää on luoda tilanteita keskustelulle, jossa kielen ja toiminnan vuorovaikutus 

tulee esille. Kieli luodaan toiminnan kautta ja toiminta vaikuttaa kieleen. (Veijola 

2004, 39–40). Kyse on siis tietoisesta oppimisesta. Rauramo näkee oppimisen 

polkuna, jossa ymmärryksen kehittyminen tuottaa uudenlaista organisoitumista 

ja johtamista, joka johtaa uudenlaisiin toimintoihin ja tekoihin (Rauramo 2008, 

163). 

 

 

 

KUVIO 4. Toimintatutkimuksen syklisyys 



30 
 

Toimintatutkimukseen kuuluu syklisyys. Yhteen suunnitelmaan perustuvaa ko-

keilua seuraa kokemusten pohjalta parannettu suunnitelma. Toimintaa hiotaan 

useiden peräkkäisten suunnittelu- ja kokeilusyklien avulla. Näin muodostuu ko-

keilujen ja tutkimuksen vuorovaikutuksena etenevä spiraali. (Heikkinen ym. 

2007, 19.) Spiraalin syklien osat ovat: toiminta, havainnointi, reflektio ja uudel-

leen suunnittelu. 

 

Perinteisesti tutkijan hyveenä on pidetty ulkopuolisuutta ja objektiivisuutta. Toi-

mintatutkimuksessa tutkija on aktiivinen vaikuttaja ja toimija, eikä hän edes ole-

ta olevansa ulkopuolinen tai neutraali. (Heikkinen ym. 2007, 19–20.) 

 

Brittiläinen toimintatutkimusperinne painottaa toiminnan kehittämisen näkökul-

maa (Veijola 2004, 37). Skandinaavisessa toimintatutkimuksessa on voimak-

kaasti korostettu osallistumisen merkitystä. Toimintatutkimusta ei nähdä mah-

dollisena ilman että tutkija osallistuu työyhteisön toimintaan. (Kuusela 2005, 59).  

 

Koska toimin osana tutkittavaa ja kehitettävää työyhteisöä on pyrkimykseni 

saavuttaa edes jollakin asteella kommunikatiivinen ote toimintatutkimukseeni. 

Kuula esittää kommunikatiivisen toimintatutkimuksen nojautuvan vuorovaiku-

tukseen ja sen kehittymiseen, joka on edellytyksenä työorganisaatioiden muu-

toksille ja laajemmille työelämän innovaatioille. Kommunikatiivisen toimintatut-

kimuksen perusoletus on, että tutkimus täydentää olemassa olevaa tietämystä 

ja samalla se luo uutta teoriaa, jonka pohjalta voidaan luoda uutta toimintaa. 

(Heikkinen, Huttunen & Moilanen 1999, 90). Toiminnan kehittäminen tapahtuu 

siis kielellisessä vuorovaikutuksessa, jossa keskustelun ja dialogin kautta luo-

daan yhteisiä merkityksiä. (Kuusela 2005, 11.) 

 

Ryhmätasolla tapahtuvassa toimintatutkimuksessa pyritään kehittämään yhteis-

toiminnan sisältöjä ja saavuttamaan yhteinen näkemys toiminnan luonteesta. 

(Kuusela 2005, 62). Yksilö- ja ryhmätason välinen yhteys on myös tärkeä ym-

märtää, jotta ryhmässä tapahtuu toivottua muutosta, toiminnan kehittymistä, 

tulee muutoksen tapahtua yksilötasolla. (Kuusela 2005, 64).  
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Toimintatutkimukselle on tyypillistä erilaiset tutkimusteoreettiset lähtökohdat. 

Toimintaympäristö ja tutkimuksen tavoite vaikuttavat valittaviin lähestymistapoi-

hin. Omassa tutkimuksessani yhdeksi näkökulmaksi muotoutui tapaustutkimus, 

sillä se kohdistuu tiettynä ajanjaksona, tietyn työryhmän toiminnan havainnoin-

tiin ja kehittämiseen. Tapaustutkimukseen osallistuvien yksilöiden merkitys ko-

rostuu heidän pohtiessaan omia kokemuksia ja oppimistaan omassa toimin-

taympäristössä. Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että tutkimuksen tavoite ja 

toteutus voi muuttua todellisten tilanteiden muutosten myötä (Mäntylä 2007, 

45). Omassa tutkimuksessani Helsingin kaupungin organisaatiomuutoksen 

myötä tutkimuksen toteutustapa muuttui useaan kertaan.  

 

 

6.2 Aineisto 

 

Tämän opinnäytetyön aineisto koostuu haastatteluista sekä tutkimuspäiväkir-

jaan kerätyistä havainnoista. Kyseessä on kvalitatiivinen eli laadullinen aineisto. 

Mäkelä suosittaa kvalitatiivisessa tiedonkeruussa haastattelua ja havainnointia 

kyselyiden sijaan. Hänen mielestään haastattelut ja havainnointi tuotavat ai-

dompaa tietoa. (Mäkelä 1998, 49). 

 

Tutkimuksen keskeinen aineisto muodostuu osaston vastaavan hoitajan, Nau-

lakallion toisen psykologin ja päiväosaston työparin sekä oman osaston työryh-

män teemahaastatteluihin (LIITTEET 1–4). Vastaavan hoitajan, psykologin sekä 

työryhmän haastattelut olivat kestoltaan noin tunnin mittaisia. Päiväosaston työ-

parin haastattelu kesti puolitoista tuntia. Vastaavan hoitajan ja päiväosaston 

työparin haastattelut tehtiin osaston neuvotteluhuoneessa. Psykologi haastatel-

tiin hänen työhuoneessaan. Työryhmän haastattelu tehtiin Oulunkylän perhetu-

kikeskuksen neuvotteluhuoneessa. Haastattelutilat olivat rauhallisia eikä ulko-

puolisia häiriötekijöitä ollut. Litteroitua tekstiä haastatteluista tuli yhteensä 70 

sivua, rivivälillä 1,5 ja fonttikoolla 12. Kaikki haastateltavat antoivat suostumuk-

sen suullisesti haastatteluun ja sen tallentamiseen. Samalla jokainen toi esille 

pitävänsä aihetta tärkeänä ja ajankohtaisena. Tämä näkyi haastateltavien moti-
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vaatiossa sekä paneutumisessa aiheeseen. Tallenteiden laatu ja kuuluvuus oli-

vat kaikkien haastatteluiden osalta hyviä. 

 

Lisäksi aineistoa kerättiin tutkimuspäiväkirjaan, joka koostui prosessin aikana 

käytyihin keskusteluihin ja havaintoihin. Työryhmän eri tapaamisissa on käyty 

aktiivista keskustelua ”osaston tavasta toimia” perheiden kanssa yhteistyössä, 

nuoren hoidollisen tavoitteen suuntaisesti, josta olen pitänyt päiväkirjaa. Lisäksi 

työnohjauksissa sekä työryhmän pitkissä työryhmissä on käyty vilkasta arvo-

keskustelua. Vastaavan hoitajan ja psykologin kanssa on käyty tarvittaessa oh-

jauskeskusteluja työn suuntaamiseksi.  

 

 

6.2.1 Tiedonkeruu teemahaastattelulla 

 

Hirsjärvi ja Hurme pitävät haastattelua hyvänä tiedon keruu menetelmä. He to-

teavat haastattelun olevan yksinkertaisimmillaan keskustelua, jolla on ennalta 

määritelty tarkoitus. Haastattelun tarkoitus on kerätä kohdennettua tietoa ennal-

ta määritellystä aihealueesta. (Hirsjärvi & Hurme 1985, 25). Valitsin tutkimukse-

ni tiedonkeruu menetelmäksi teemahaastattelun, sillä katsoin sen tuottavan tut-

kimuksen kannalta oleellisen tiedon. Teemahaastattelu nimensä mukaisesti 

keskittyy tietyn aihealueen, teeman ympärille ja joka on kaikille haastateltaville 

sama. Teemahaastattelussa haastattelu etenee valittujen teemojen mukaan, 

eikä siinä ole tarkkaa kysymyksen asettelua. Teemahaastattelu rakentuu ennal-

ta valittujen teemojen pohjalta käytävään keskusteluun ja tarkentaviin kysymyk-

siin, siksi sitä kutsutaan puolistrukturoiduksi. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48; Esko-

la & Suoranta 1998, 87). 

 

Haastattelun etu on ennen kaikkea joustavuus. Haastattelijalla on mahdollisuus 

toistaa kysymys, oikaista väärinkäsityksiä, selventää ilmausten sanamuotoja ja 

käydä keskustelua tiedonantajan kanssa. Joustavaa haastattelussa on myös 

se, että kysymykset voidaan esittää siinä järjestyksessä kuin tutkija katsoo ai-

heelliseksi. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 75). Tuomi ja Sarajärvi tuovat esiin, että 

tutkija saa mahdollisimman paljon esiin haastatteluista, kun hän antaa haastat-
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telukysymykset hyvissä ajoin etukäteen haastateltaville. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 72–73). 

 

Tavallisesti käytännön arviointiin käytetään puolistrukturoituja haastatteluja. Ne 

voivat olla erityisen hyödyllisiä, mikäli haastattelu toteutetaan ryhmissä. (Rob-

son 2000, 137.) Ryhmähaastattelulla saatava lisähyöty – uudet oivallukset – 

syntyy ryhmän jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa esiin nousevien ideoiden 

ja ehdotusten kautta. Haastattelun vetäjän tulee varmistaa, että ryhmässä kaikil-

la on mahdollisuus tulla kuulluksi, jotta tiedonkeruun luotettavuus säilyy eikä 

synny vinoumaa, joka voi tapahtua vain muutaman voimakkaan persoonan ol-

lessa äänessä. Ryhmähaastattelua puoltaa menetelmän nopeus ja edullisuus 

sekä tulosten yleistettävyys. (Robson 2000, 142–143; Hirsjärvi & Hurme 2008, 

63).  

 

Ryhmähaastattelulla on useita tavoitteita. Sulkunen (1990) listaa niitä viisi: 

 

1. Faktualisen informaation hankinta. 
2. Yhteisten normien ja ihanteiden tutkiminen. 
3. Ryhmän sisäisen vuorovaikutuksen ja siinä vallitsevien sosiaa-

listen suhteiden tutkiminen. 
4. Ryhmän kommunikaation tutkiminen sosiolingvistisesti. 
5. Ryhmähaastatteluiden tuottaman materiaalin tutkiminen teksti-

nä, kulttuurituotteena. 
 

Syrjälä ja Nurminen (1988) ovat puolestaan määritelleen neljä ryhmähaastatte-

lua puoltavaa tavoitetta: 

 

1. Pyritään ymmärtämään ihmisten vuorovaikutusta. 
2. Toimintatutkimus 
3. Tavoitellaan ymmärrystä ja oivaltamista 
4. Tavoitellaan uusia ideoita 

(Eskola & Suoranta 1998, 96.) 

 

Oman tutkimukseni kannalta, jossa työryhmään kohdistuva tavoite oli kehittää ja 

luoda yhteneväistä toimintatapakulttuuria perheiden kanssa tehtävään työhön, 

katsoin tutkijana, että työryhmän ryhmähaastattelu edesauttaisi tämän tavoit-

teen täyttymistä. 
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6.2.2 Tiedonkeruu havainnoimalla 

 

Havainnoinnin merkittävin anti käytännön arvioijalle on, että se auttaa selvittä-

mään, missä hankkeessa on kysymys ja kuinka se toimii. Tällä tavalla tuotetaan 

kvalitatiivista aineistoa. Arvioijan on tärkeää osallistua toimintaan ja saada sii-

hen tuntumaa pitämällä silmät ja korvat auki. Tällaista havainnointia kutsutaan 

osallistuvaksi havainnoinniksi, joka mielletään osaksi etnografista tutkimuspe-

rinnettä. Osallistuvaa havainnointia voidaan toteuttaa salaa tai avoimesti. Salaa 

toteutettu havainnointi asettaa toiminnan eettisyyden vakavan pohdinnan alle. 

Onkin suositeltavaa toteuttaa havainnointia avoimesti. (Robson 2000, 146–

147). Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija toimii aktiivisesti tutkimuksensa 

tiedonantajien kanssa. Sosiaaliset vuorovaikutustilanteet muodostuvat tärkeäksi 

osaksi tiedon hankintaa. Mitä toimintatutkimuksellisempi tutkimuksen näkökul-

ma on, sitä perustellumpaa on tutkijan aktiivinen tapahtumiin vaikuttaminen. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 84). 

 

Grönfors on määrittänyt havainnoin osallistumisen asteet neljään ryhmään: 

1. Havainnointi ilman varsinaista osallistumista 
2. Osallistuva havainnointi 
3. Osallistava havainnointi eli toimintatutkimus 
4. Piilohavainnointi 

(Eskola & Suoranta 1998, 101.) 

 

Havainnoinnin tulee olla systemaattista ja se tapahtuu vuorovaikutuksessa yh-

teisön kanssa. Havainnoijan tulee muistaa, että havainnot ovat aina subjektiivi-

sia kokemuksia. Omat ennakko-oletukset vaikuttavat havaittaviin asioihin ja niis-

tä tehtyihin johtopäätöksiin. (Eskola & Suoranta 1998, 100, 103–104). Itselläni 

oli hyvä mahdollisuus toimia havainnoijana, sillä toimin tutkijana omassa työym-

päristössäni ja tutkimuksen kohteena olivat työryhmän toimintatavat. Havain-

nointi kohdistui ensisijaisesti työryhmän toimintaan, kuten kuukausiarvioiden 

toteutumisaikatauluihin sekä tiedoksianto tapaan, perheiden esillä olemiseen 

omahoitajan puheessa työryhmäkokouksissa sekä suunnitelmallisten vierailujen 

sekä tapaamisten toteutumiseen. Käytin tutkimuspäiväkirjaa apuna havaintojen 

kirjaamisessa. 
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6.3 Analysointi 

 

Toimintatutkimuksessa tietoa hankitaan eri menetelmiä hyödyntäen. Tätä, Den-

zin määrittelemää, eri menetelmillä tuotetun aineiston mahdollisesta yhteisvai-

kutuksesta käytetään termiä triangulaatio. Tarkoituksena on saada kokonaisval-

tainen käsitys tarkastelemalla asiaa eri perspektiiveistä. Triangulaatio on tärkeä 

tapa parantaa tulosten luotettavuutta erityisesti silloin, kun ne perustuvat kvalita-

tiiviseen aineistoon. (Robson 2000, 148). 

 

Toimintatutkimuksessa, jossa prosessia on mahdotonta ennakoida täysin, käy-

kin usein, että aineiston keruu vaiheessa tarkentuu mitä ollaan tekemässä ja 

miten sen aikoo tehdä. Tällainen aineistolähtöinen asetelma on joustavampi ja 

sopii sykleittäin etenevään toimintatutkimukseen ja kehittämishankkeiden poh-

jaksi. Tärkeää tietoa tuotetaan myös epävirallisissa kahvi- ja käytäväkeskuste-

luissa. Nämä keskustelut tutkijan on hyvä saada dokumentoiduksi tutkimuspäi-

väkirjaan mahdollisimman sanatarkoin lainauksin. Tutkija kokoaa päiväkirja-

muistiinpanot omiin kategorioihin osatakseen kiinnittää huomioita ennalta määri-

teltyjen tutkimusongelmien kannalta tärkeisiin seikkoihin. Tutkimuspäiväkirjaan 

tutkija kokoaa myös tietoa tutkimuksen etenemisestä ja tunnelmista sekä vaiku-

telmia ja yhteenvetoja, mieleen tulleita kysymyksiä ja hämmennyksen aiheita. 

(Heikkinen ym. 2006, 106–107). 

 

Laadullisen aineiston analyysissä on pohjimmiltaan kysymys selkeyttää kerätty 

tutkimusaineista ja sitä kautta tuottaa uutta tietoa. (Eskola & Suoranta 1998, 

138.) Tulokset analysoidaan sisällön analyysillä, jonka pohjalla toimii teema-

haastattelun teemat. Haastattelut litteroidaan ja järjestellään teemoittain, jonka 

jälkeen saadut ryhmittelyt peilataan tutkimuskysymyksen perusteella, jotta vas-

tauksista saadaan esille kehittämishankkeen kannalta oleellinen tieto. 
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KUVIO 5. Sisällön analyysin vaiheet 

 

Haastatteluaineiston analysoinnin vaiheet on Miles ja Huberman (1984) vaiheis-

taneet seuraavasti: 

 

1. Haastatteluiden kuunteleminen ja auki kirjoittaminen (litterointi) 
2. Haastatteluiden lukeminen ja sisältöön perehtyminen 
3. Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen 
4. Pelkistettyjen ilmausten listaaminen 
5. Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä 

ilmauksista sekä pelkistettyjen ilmausten yhdistäminen ja ala-
luokkien muodostaminen 

6. Alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen 
7. Yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsitteen muodostami-

nen 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–111). 

 

Aineiston analyysissä käytin aineistolähtöistä sisällön analyysiä. Tutkimuskysy-

mysten pohjalta nousi kolme keskeistä yhdistävää luokkaa  

1) vanhempien osallisuuden tukeminen 
2) hoitoprosessin rakenne  
3) käytössä olevat työmenetelmät  

Nämä luokat pohjautuvat alkuperäisiin teemahaastattelun teemoihin. Eskola ja 

Suoranta pitävät teemahaastattelun etuna valmiiden teemojen pohjalle rakentu-

vaa litteroinnin purkua, joka mahdollistaa jäsentyneemmän tiedon analysoinnin. 

(Eskola & Suoranta 1998, 88).  

 

1. 
Analyysiyksikön 

valinta ja 
aineiston 

pelkistäminen 

2. 
Aineiston 

abstrahointi eli 
ryhmittely

3. 
Alaluokkien 

muodostaminen

4. 
Yläluokkien 
nimeäminen

5. 
Pääluokkien 
nimeäminen
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Haastatteluiden purkamisessa päädyin sanatarkkaan litterointiin. Luin litteroinnit 

aikajärjestyksessä läpi peilaten niitä tutkimuskysymyksiini ja luokittelin tekstejä 

yhdistävien teemojen alle kokoamalla ne isoon tauluun muistilapuille suoria lai-

nauksia haastatteluista. Nimesin haastateltavat H1, H2, H3 ja H4, jotta yhteys 

alkuperäiseen haastatteluun säilyisi. Pari- ja ryhmähaastattelussa koodasin pu-

heenvuorot kirjaintunnisteella H2a ja H2b. Opinnäytetyön suorissa lainauksissa 

jätin kirjain tunnisteen pois.  

 

Kävin syntyneen ryhmittelyn useaan kertaan läpi merkaten värikoodeilla yhteyk-

siä valittuihin teemoihin. Palasin välillä takaisin alkuperäisiin litterointeihin var-

mistaakseni, että kaikki tutkimuksen kannalta oleellinen tieto on huomioitu. Kiin-

nitin erityistä huomiota eri haastateltavien asiantuntija alueisiin, mitä yhteisiä, 

erilaisia tai toisiaan poissulkevia ilmauksia haastateltavat esittivät. Syntyneiden 

teemojen ryhmittely alaluokkiin tapahtui yhdistelemällä samansisältöisiä teemo-

ja ja alaluokista edelleen tiivistämällä yläluokkiin.  

 

Ennen yhdistävien luokkien abstrahointia eli käsitteellistämistä, palasin alkupe-

räiseen ryhmittelyyn varmistaakseni, että tutkimuksen kokonaiskuva on säilynyt 

ja muodostetut yhdistävät luokat vastaavat aineiston sisältöä. Tässä vaiheessa 

ei noussut enää uusia teemoja esille. 

 

Mäkelä pitää hyvänä kerätä kvalitatiivista aineistoa pienehköjä määriä kerallaan 

ja analysoida saatu aineisto, jolloin tutkija voi paremmin arvioida millaista ai-

neistoa vielä tarvitaan ja koska saavutetaan saturaatiopiste eli kyllääntymispiste 

jolloin aineiston keruun voi lopettaa. (Mäkelä 1998, 52). Sisällönanalyysin vai-

heistaminen tähtää laajan materiaalin jäsentämisen lisäksi yksittäisten mielipi-

teiden ja näkökulmien yleistettävyyteen. (Tuomi & Saarijärvi 2002, 112–103). 

Kun tutkija suorittaa itse haastattelun hän voi jo haastattelutilanteessa havain-

noija ja tehdä erilaisia johtopäätöksi, eli aloitta analysoimisen. Tutkija siis käyt-

tää päättelyä peilatessaan saatua tutkimusmateriaali. Kun tutkijalla on pohjalla 

jokin teoreettinen ajatus, mitä hän pyrkii todentamaan, on kyseessä abduktiivi-

nen päättely, jossa keskeistä on aineistolähtöisyys. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 

136).  

 



38 
 

 

KUVIO 6. Esimerkki aineiston analyysistä 

 

  

Alkuperäis-
ilmaisu:

•”…silloin kun kehiteltiin tollanen vanhempien haastattelu -- Ja sä kysyt niinku
aika paljon henkilökohtaisia asioita, vaikka se vanhempi kertoo sen mitä hän 
haluaa niinku sulle paljastaa, mutta mutta hän tulee myös kuulluksi, koska 
mulle on ainakin joku vanhempi sanonut, että tota kyl näitä asioita on 
aikaisemminkin kysytty, mutta niille ei ole tehty mitään -- niin siinä syntyy 
niinku sille perhetyölle se pohja ja luottamus, että kun se tehdään se 
alkuvaiheen työ hyvin niin työ lähtee kantamaan eteenpäin.”

Pelkistetty 
ilmaus

• Työntekijällä on aito kiinnostus ja kunnioitus 
vanhempaa kohtaan, josta syntyy luottamus 
vuorovaikutussuhteessa.

Alaluokka
• VANHEMMAN HAASATTELU

Yläluokka
• VANHEMMAN KOHTAAMINEN 

Yhdistävä 
luokka

• OSALLISUUDEN TUKEMINEN
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7 TUTKIMUSPROSESSI 

 

 

Tutkimuksen ideointi aloitettiin elokuussa 2011, jolloin esittelin opinnäytetyön 

Naulakallion johtajalle, psykologille sekä oman osaston vastaavalle hoitajalle. 

Vastaavan hoitajan kautta työelämämentoriksi lupautui Mellunkylän lastenkodin 

erityissosiaalityöntekijä. 27.10.2011 esittelin opinnäytetyön suunnitelman Nau-

lakallion johtajalle sekä työelämätutorille, jolloin aiheeksi rajattiin perheiden 

kanssa tehtävän työn kehittäminen. Tutkimuslupa haettiin Helsingin kaupungilta 

tammikuussa 2012. Opinnäytetyön ohjausryhmään kuuluivat laitoksen johtaja, 

psykologi sekä oman osaston vastaava hoitaja. 

 

Tutkimuksen aihe nousi käytännön tarpeesta löytää ja määrittää toimintatapoja 

lastensuojelulain hengenmukaisesti saada perheitä paremmin mukaan laitoksen 

arkeen. Lähtö tilanteessa tavoitteena oli mallintaa jo olemassa olevien toiminta-

tapojen siirtämistä yksiköstä toiseen. Yhteistyötahoksi valikoitui Mellunmäen 

lastenkoti, joilla oli erityistyöntekijänä perhetyötä tekevä erityissosiaalityöntekijä. 

Sijaishuollon uudelleen organisoitumisen myötä kyseinen vakanssi siirrettiin 

sijoituksen aikaiseen sosiaalityöhön, joten tutkimuksessa piti tehdä uusi rajaus.  

 

Samaan aikaan oman osaston pitkäaikainen vastaava hoitaja siirtyivät uusiin 

tehtäviin. Tutkimuksen kannalta harmillisesti myös Naulakallion lastenkoti (ent. 

hoito- ja kasvatuskodit) on ollut voimakkaan muutoksen kourissa koko tutkimuk-

sen ajan. Esimerkiksi laitoksen johtajana on ollut tutkimuksen aikana kuusi eri 

henkilöä, joten laitoksen johdon taholta tutkimukselle tärkeä tuen jatkumo ei ole 

toteutunut. Tutkimuksen tuen kannalta tärkeäksi avainhenkilöksi onkin noussut 

laitoksen psykologi. 

 

Muuttuneessa tilanteessa tutkimuksen kohdennusta mietittiin uudestaan helmi-

kuussa 2013 laitoksen psykologin ja osaston uuden vastaavan hoitajan kanssa. 

Päädyimme rajaamaan toiminnan kehittämisen oman osaston kehittämishank-

keeksi, jonka kautta saatuja kokemuksia ja uutta tietoa voidaan hyödyntää laa-

jemminkin koko Naulakalliossa.  
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Lähtötilanteeseen oli tullut useita tutkijasta riippumattomia muutoksia, mutta 

tutkimuksen perusajatus perheiden osallisuuden lisääminen ja tukeminen olivat 

yhä mahdollista toteuttaa laitoksen sisäisenä kehittämishankkeena. Laitoksen 

psykologin ja osaston uuden vastaavan hoitaja roolit tulivat keskeisesti esille 

muun muassa työryhmätyöskentelyn tavoitteiden määrittelyn kautta. Tämä tar-

koitti perheiden kanssa työskentelyn esillä pitämistä viikoittaisissa työryhmä 

kokouksissa, sekä tavoitteellisen perhetyön tekemisen huomioimista työvuoro-

suunnittelussa. Tutkimuksessa keskityttiin yhden osaston kautta Naulakallion 

lastenkotien hoitoprosessin ja työtapojen mallintamiseen.  

 

Haastattelurunko valmisteltiin huhtikuussa 2013, jolloin myös sovittiin haastatel-

tavien kanssa haastatteluaikataulusta. Samalla sovittiin, että tutkija toimittaa 

teemahaastattelurungon vähintään viikkoa ennen haastattelua haastateltaville. 

 

Kolme ensimmäistä haastattelua toteutettiin kolmen viikon aikana viikon välein 

kesäkuussa 2013. Ensimmäisenä oli vastaavan hoitajan haastattelu, jonka jäl-

keen haastattelin päiväosaston työparin ja viimeisenä psykologin. Järjestys oli 

tietoinen valinta. Viimeinen haastattelu oli työryhmän ryhmähaastattelu. Kaikki 

haastattelut äänitettiin. Tämän lisäksi työryhmän ryhmähaastattelussa kerättiin 

fläpeille avain asioita jatkotyöskentelyä varten. Haastatteluiden tallenteet siirret-

tiin tietokoneelle litterointia varten. Litteroin haastattelut toteutus järjestyksessä 

haastatteluiden välissä. Yksi alustavasti sovituista haastatteluista, päiväosaston 

vastaavan hoitajan haastattelu ei toteutunut, hänen siirryttyä uusiin tehtäviin 

kesäkuussa 2013.  

 

Tutkimusprosessin edetessä näin tarpeelliseksi suorittaa työryhmän haastatte-

lun. Haastattelu suoritettiin marraskuussa 2013 pitkän työryhmän osana. Haas-

tatteluiden ajallisen välin tarkoituksena oli saada etäisyyttä aiheeseen, jolloin 

tutkijana pystyin paremmin poimimaan tutkimuksen kannalta oleellisia teemoja 

koskien työryhmää. Myös työryhmän henkilöstö muutokset vaikuttivat haastatte-

lu ajankohdan valintaan. Tähän haastatteluun osallistui myös laitoksen psykolo-

gi.  
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Kaikissa haastatteluissa oli oma fokus, joka perustui haastateltavan asiantunti-

juuteen. Teemahaastattelu menetelmä antoi tähän hyvän mahdollisuuden. 

Teemaluettelot sisälsivät kolme laajaa teemaa, joiden lisäksi oli tarkentavia lisä-

teemoja. Aihepiireinä olivat perheiden kanssa tehtävä työ haastateltavan positi-

osta, kohdennettuna teemana päiväosaston työparille työmenetelmät, psykolo-

gille hoitoprosessi sekä vastaavalle hoitajalle perheiden merkitys nuoren hoi-

toon omahoitajan sekä vastaavan hoitajan työroolien kautta. Viimeisenä aihepii-

rinä oli perheiden kanssa tehtävän työn kehittäminen sekä haasteet. Työryhmän 

ryhmäteemahaastattelu keskittyi omahoitajan sekä lähikasvattajan rooliin, työ-

menetelmiin sekä työn kehittämiseen. 

 

Osaston vastaavan hoitajan haastattelussa paneuduttiin pitkäaikaishoito-

osaston mahdollisuuteen tehdä työtä perheiden kanssa. Mitä se on ollut ja mitä 

sen tulisi olla. Lisäksi haastattelussa keskityttiin omahoitajan sekä vastaavan-

hoitajan rooleihin suhteessa perheisiin. Päiväosaston työparin haastattelussa 

kartoitettiin toimivia käytänteitä sekä kokemuksia perhetyön osalta. Päiväosas-

ton työpari edustivat kokemusasiantuntijuutta. Naulakallion psykologin haastat-

telussa keskitytään hoitoprosessin ”avaamiseen”, eli siihen mitä eri hoitopro-

sessin osissa perheiden kanssa tehtävä työ on. Osaston työryhmän ryhmä-

haastattelussa luotiin yhteistä käsitystä perheiden kanssa tehtävästä työstä. 

Näiden erinäkökulmien kautta hankittua tietoa analysoiden rakentui ”Osaston 

tapa” perheiden kanssa tehtävään työhön. Tämän lisäksi tutkimusprosessin ai-

kana omassa työryhmässä on käyty aktiivista keskustelua prosessista, joka tu-

lee näkyväksi tutkimuspäiväkirjan kautta.  

 

Aineiston analysointi tehtiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen alustava analy-

sointi suoritettiin elo-syyskuussa 2013 kolmen ensimmäisen haastattelun osalta. 

Näiden tulosten pohjalta syntyi työryhmän haastattelurunko. Lopullinen analy-

sointi tehtiin marras-joulukuussa 2013. 

 

Toimintatutkimukseen kuuluva syklisyys ei toteutunut tutkimuksessa suunnitel-

lusti. Tutkimuksen myötä tarkoituksena oli kokeilla käytännössä muun muassa 

työparina, vastaava hoitaja ja omahoitaja, vanhempien haastattelua. Tämä ei 

ollut mahdollista tutkimuksen ajankohtana, sillä tutkimuksen kohteena olleelle 
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osastolle asetettiin täyttökielto uusien nuorten osalta tulevan organisaatio muu-

toksen takia.   
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8 NAULAKALLION HOITOPROSESSI 

 

 

Naulakalliossa on panostettu paljon käytössä olevan hoitoprosessin kehittämi-

seen, kouluttamiseen ja hoitoprosessin jatkuvaan arviointiin. Hoitajan näkökul-

masta katsottuna käytössä oleva hoitoprosessi on melko raskas, mutta tarkoi-

tuksenmukainen. Hoitoprosessi on mietitty palvelemaan pitkiä laitossijoituksia, 

jossa nuori tulee laitokseen siirtyessään yläkouluun ja lähtee itsenäistymään 

saavutettuaan täysi-ikäisyyden. Lyhyempien sijoitusten kohdalla tulee työryh-

män pohtia yhdessä vastuusosiaalityöntekijän kanssa, mitkä tavoitteet ovat en-

sisijaisia.  

 

Helsingin kaupungin sosiaalityön organisaatiomuutoksen myötä on tullut tarve 

tarkastella vastuusosiaalityön, asiakasohjauksen ja vastaanottavan tahon välis-

tä yhteistoimintaa ja vastuurajoja. Tässä yhteydessä on tullut tarpeelliseksi 

myös tarkastella Naulakallion hoitoprosessin osia erityisesti neuvotteluiden 

ajankohtia, tarkoituksenmukaisuutta ja tavoitteita sekä kokoonpanoja. Tämä on 

hyvässä linjassa oman tutkimukseni näkökulmasta, sillä nämä tapaamiset ja 

rakenteet muodostavat oleellisen osa perheiden kanssa tehtävän työn raameis-

ta. 

 

Hoitoprosessin vaiheet Naulakalliossa ovat: 

 

1. tulovaihe 
2. asettuminen 
3. asuminen ja hoito 
4. lähtövaihe 

 

Naulakallion hoitoprosessin kehittäminen ja henkilöstön koulutus ovat laitoksen 

psykologien sekä johtajan vastuulla. Työskentelyssä on hyödynnetty myös 

osastojen vastaavien hoitajien osaamista. Viimeisin päivitys hoitoprosessista on 

otettu käyttöön 22.10.2009 (Naulakallion hoito- ja kasvatuskodit 2009).  
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8.1 Tulovaihe 

 

Naulakallion hoitoprosessi lähtee siitä oletuksesta, että tutustumiskäynnin ja 

tuloneuvottelun jälkeen tehdään päätös tuleeko nuori kyseiseen laitokseen ja 

osastoon. Tältä osin hoitoprosessia on tarve päivittää, sillä Helsingin kaupungin 

linjauksen mukaan asiakasohjausyksikkö määrittää kuka nuori sijoitetaan ja mi-

hin. Nuoren tullessa tutustumiskäynnille siis tiedetään, että hän on tulossa ky-

seiselle osastolle. 

 

KUVIO 7. Tulovaihe Naulakalliossa 

 

 

8.1.1 Omahoitajan rooli tulovaiheessa 

 

Omahoitajan on tärkeää tutustua uuteen nuoreen mahdollisimman hyvin. En-

simmäinen kontakti on erityisen merkittävä niin nuoren kuin hänen vanhempi-

ensa suhteen. Omahoitajan ja vastaavan hoitajan on hyvä sopia kuinka perhe 

otetaan vastaan, kuka hoitaa tarjoilut, missä tilassa tapaaminen on, onko nuo-

ren tuleva huone mahdollista esitellä, kuka kertoo osaston arjesta, jne. Valmis-

tautuminen on hyvin tärkeää.  

 

•Tavoite: Nuori ja perhe 
tuttustuvat osastoon sekä 
tapaavat tulevan 
omahoitajan

•Osallistuu: Omahoitaja, 
vastaava hoitaja, nuori ja 
sosiaalityöntekijä. Nuoren 
vanhemmat, psykologi tai 
edellisen laitoksen työntekijä 
voivat osallistua

•Sovitaan tuloneuvottelu

Tutustumiskäynti

•Tavoite:  Nuoren tilanteen 
kartoittaminen ja molemmin 
puolinen tutustuminen. 
Sijoituksen tavoitteiden 
läpikäyminen

•Osallistuu:  Omahoitaja, 
vastaava hoitaja, psykologi 
sosiaalityöntekijä, nuori ja 
nuoren vanhemmat

•Sovitaan muuttopäivä

Tuloneuvottelu • Omahoitajalla päävastuu 
nuoren vastaan ottamisesta 
sekä tutustumisesta nuoreen

•Päivä‐ ja viikko‐ohjelman 
tekeminen, osaston 
sääntöjen kertominen

•Yhteydenpidon sopiminen 
vanhempien kanssa

Muutto



45 
 

Nuoren muuttaessa osastolle on omahoitaja häntä vastassa ja nuorta varten. 

Omahoitajan rooli korostuu alussa paljon. Työryhmä ohjaa tietoisesti nuorta 

useasti kääntymään omahoitajan puoleen. Tällä halutaan vahvistaa nuoren ja 

omahoitajan välistä positiivista riippuvuussuhdetta. Alussa on tärkeää, että nuori 

saa kokemuksen, että häntä varten osastolla on nimetty aikuinen. Omahoitajan 

kanssa nuorella on mahdollisuus pohtia huoneen sisustamista, vaatehankintoja, 

omahoitaja tuokioita, jne. Alussa omahoitaja on se aikuinen, joka on pääsään-

töisesti yhteydessä vanhempiin arjen sujumisesta ja kotona vierailuista. Tällä 

halutaan mahdollistaa säännöllinen yhteydenpito osaston ja vanhempien välillä.  

 

Omahoitaja tekee nuoren kanssa alkuhaastattelun mahdollisimman pian muu-

ton jälkeen. Haastattelun tarkoitus on saada nuorelta itseltään oma näkemys 

omasta elämästään. Samalla omahoitaja tutustuu nuoreen, kun hän osoittaa 

aitoa kiinnostusta häntä kohtaan. Tärkeää on, että omahoitaja lukee haastatte-

lun yhteenvedon nuorelle, jolloin nuorella on mahdollisuus vielä tehdä korjauk-

sia tai tarkennuksia haastatteluun. Samalla nuori hahmottaa oman tarinansa, 

jolla on jo sinänsä eheyttävä vaikutus nuorelle kun hän pääsee ikään kuin otta-

maan haltuunsa oman tarinansa (Tuovila 2001, 38). Alkuhaastattelu etenee 

kronologisesti lapsuudesta tulevaisuuteen.  

 

Ennen virkamiesneuvottelua omahoitajan vastuulla on koota nuoren aikajana, 

josta käy ilmi nuoren ja hänen perheensä merkittävimmät tapahtumat sekä sijoi-

tuksen ja hoidon kannalta merkittäviä asioita. Tämä tapahtuu muun muassa 

asiakirjojen ja asiakasmuistiinpanojen, nuoren haastattelun ja vanhempien 

kanssa käytyjen keskusteluiden kautta. Aikajanaa täydennetään ja tarkenne-

taan koko sijoituksen ajan. Aikajanan tarkoituksena on havainnollistaa nuoren ja 

hänen perheensä elämän taitekohtia, huippuhetkiä, jne., ja sitä kautta luoda 

ymmärrystä tapahtumille sekä löytää nuoren ja perheen voimavaroja.  

 

Nuoren sosiaalista verkostoa kartoitetaan verkostokarttaa apuna käyttäen. Ver-

kostokartan avulla saadaan arvokasta tietoa nuoren tärkeistä ihmissuhteista 

sekä hänen väleistään perheeseensä. Verkostokarttaa voidaan hyödyntää hyvin 

moniin tilanteisiin, kuten esimerkiksi nuoren tukiverkkojen kartoittamiseen. Ver-

kostokartan teko on omahoitajalle hyvä mahdollisuus keskustella nuoren kave-
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risuhteista sekä hänen suhteistaan perheen kanssa. Verkostokartta myös konk-

retisoi nuorelle hänelle läheiset ja kiistanalaiset vuorovaikutussuhteet. Verkos-

tokarttaa on hyvä päivittää aika ajoin sijoituksen aikana.  

 

Tarvittaessa, mikäli nuori oireilee voimakkaasti päihteillä, tulee omahoitajan 

tehdä päihdehaastattelu nuorelle. Tavoitteena on kartoittaa nuoren päihteiden 

käytön laajuutta ja siitä mahdollisesti aiheutuvia ongelmia. Tässä yhteydessä on 

myös tärkeää aktivoida mahdolliset päihdehoitokontaktit esimerkiksi nuorten 

päihdepsykiatriselle poliklinikalle.  

 

Omahoitaja kokoaa saamansa materiaalin pohjalta alkuarvion nuoresta, joka 

koskee siis aikaa ennen Naulakallion sijoitusta sekä tulovaiheessa saatuja tieto-

ja ja havaintoja nuoresta ja hänen perheestään. Alkuarvio toimii pohjana en-

simmäiselle hoito- ja kasvatusneuvottelulle. Omahoitajan tekemät kuukausiarvi-

oinnit tukevat tätä työtä. 

 

Naulakallion hoitoprosessin kautta omahoitajalla on siis runsaasti välineitä ja 

menetelmiä hyödynnettävänä tulovaiheessa, kun hän työskentelee ja luo suh-

detta uuden nuoren ja hänen perheensä kanssa.  

 

 

8.1.2 Vastaavan hoitajan rooli tulovaiheessa 

 

Vastaavahoitaja toimii työryhmän esimiehenä, ja siten hänen roolinsa uuden 

nuoren ja ennen kaikkea uuden omahoitajasuhteen tukijana on merkittävä. Vas-

taavahoitaja on mukana kaikissa tulovaiheen neuvotteluissa. 

 

Vastaavahoitaja haastattelee nuoren molemmat vanhemmat erikseen. Haastat-

telun tavoitteena on tutustua vanhempien omaan historiaan, heidän ajatuksiin 

huostaanotosta ja sijoituksesta sekä kerätä tietoa perheestä ja kartoittaa nuoren 

kehityshistoriaa. Samalla vastaavahoitaja kertoo vanhemmille sijoitukseen ja 

osaston käytänteisiin liittyvistä asioista. Keskeinen ajatus on päästä yhteistyö-

hön vanhempien kanssa. Vastaavahoitaja tekee vanhempien haastatteluista 

yhteenvedon, joka lähetetään vanhemmille tarkastettavaksi mahdollisia korja-
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uksia tai tarkennuksia varten. Puhtaaksi kirjoitettu yhteenveto käydään läpi vir-

kamiesneuvottelussa. Vastaava hoitaja haastattelee vanhemmat ennen psyko-

login haastatteluja.  

 

 

8.1.3 Laitoksen psykologin rooli tulovaiheessa 

 

Laitoksen psykologi tapaa osaston vastaavia hoitajia kahdenviikon välein sekä 

hoitajia noin kerran kuukaudessa. Uuden nuoren tullessa osastolle nämä psyko-

login konsultointi käynnit ovat erityisen tärkeitä, sillä uuden nuoren tulo nostat-

taa aina tunteita omahoitajassa sekä vastaavassa hoitajassa. Psykologi on 

omahoitajan käytettävissä virkamiesneuvotteluun valmistautumisessa.  

 

Vanhempia laitoksen psykologi tapaa haastattelun merkeissä, melko pian nuo-

ren muuton jälkeen. Jos on mahdollista, tapaamiset sovitaan tuloneuvottelun 

yhteydessä. Tuloneuvottelussa psykologin on lähinnä tervehtimässä nuorta ja 

hänen vanhempiaan, jotta kasvot tulevat tutuiksi. Vanhempien haastattelujen 

pohjalta psykologi laatii nuoren sukupuun, jossa pyritään saamaan näkyviin vä-

hintään kolme sukupolvea, jotta saadaan mahdollisimman kattava kuva per-

heen historiasta. Psykologi esittelee sukupuun ja vanhempien haastattelun yh-

teenvedon virkamiesneuvottelussa.  

 

 

8.2 Asettuminen 

 

Tulovaiheessa on paljon erilaisia neuvotteluja ja muodollisia rakenteita, joiden 

tavoitteena on mahdollistaa nuorelle asettuminen osastolle sekä nuortenryh-

mään. Omahoitajan ja muun työryhmän rooleissa tapahtuu tässä vaiheessa 

muutosta siten, että omahoitajan rinnalle tulee työryhmä voimakkaammin. Täs-

sä vaiheessa kaikki osaston aikuiset luovat aktiivisesti vuorovaikutussuhdetta 

uuteen nuoreen. Työryhmä muodostaa uudesta nuoresta kokonaisvaltaisempaa 

kuvaa, siitä miten hän käyttäytyy tai toimii eri työntekijöiden tai nuorten läsnä 

ollessa, työryhmän sisäinen raportointi on tässä ensisijaisen tärkeää.  
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Asettumisvaiheessa rakennetaan luottamusta niin nuoren kuin vanhempien 

kanssa. Yksi tärkeä osa tätä luottamuksen rakentamista on ensimmäinen koti-

käynti, jolloin omahoitaja vierailee nuoren kotona yhdessä työparin kanssa. Ko-

tikäynnillä on useita tavoitteita. Kotikäynnillä saadaan sovittua käytännön asioita 

liittyen nuoren kotona olemiseen. Nuorella on mahdollisuus eritellä oma huone 

tai itselleen tärkeitä asioita kotona. Osaston aikuiset pystyvät tekemään arvioin 

onko kotona vierailu turvallista ja mikä on vanhempien valmius ja halukkuus 

tehdä yhteistyötä, jne. Samalla voidaan sopia ovatko vierailut säännöllisiä esi-

merkiksi kuukausiarvioiden toimittamisen yhteydessä, jolloin omahoitajalla on 

luonteva kontakti perheen arkeen. 

 

 

KUVIO 8. Tutustuminen ja perustietojen kerääminen 

 

 

8.3 Asuminen ja hoito 

 

Naulakallio tarjoaa pitkäaikaista laitoshoitoa huostaan otetuille nuorille. Asumi-

sessa pyritään mahdollisimman kodinomaiseen ympäristöön ja toimintatapaan. 

Koulunkäynti luo nuorten arkeen säännöllisyyttä ja rytmittää osaston toimintaa. 

Yhteiset ruokailut sekä säännölliset osastotoiminnat ovat keskeisiä viikoittaises-

sa ohjelmassa. Nuoret huolehtivat oman huoneensa perussiisteydestä sekä 

•Omahoitaja tutustuu nuoreen 
olemalla hänen kanssaan 
mahdollisimman paljon ja 
hankkimalla tietoja nuoresta 
eri menetelmin, joista hän 
kokoaa alkuarvionnin

•Menetelmät: mm. nuoren 
haastattelu, verkostokartta, 
sukupuu, Achenbach, aikajana 
ja mahdollisesti 
päihdehaastattelu

•Omahoitaja tuokiot

Tutustuminen 
nuoreen

•Omahoitaja sopii kotikäynnin, 
joka tehdään työparin kanssa. 
Kotikäynnillä sovitaan kotona 
olemisen säännöistä yms.

•Muu yhteydenpito: puhelut, 
kuukausiarvioinnit

•Vastaava hoitaja haastattelee 
vanhemmat

•Psykologi haastattelee 
vanhemmat ja kokoaa 
sukupuun haastatteluiden 
pohjalta

Yhteistyö 
vanhempiin •Alku arvioinnit käydään läpi 

virkamiesneuvottelussa, johon 
osallistuu osaston koko 
työryhmä, psykologi sekä 
sosiaalityöntekijä

•Virkamiesneuvottelun pohjalta 
sosiaalityöntekijä päivittää 
asiakassuunnitelman

•Virkamiesneuvottelussa 
sovitaan alustavasti 
ensimmäinen hoito‐ ja 
kasvatusneuvottelun 
ajankohta

Viranomais‐
yhteistyö
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pyykinpesusta. Loma-aikoina osastolta tehdään yhteisiä retkiä. Nuorilla on 

mahdollisuus viettää viikonloppuja ja loma-aikoja vanhempiensa luona yhteisten 

sopimuksien mukaan. Vaikka osastolla on tietyt yhteiset säännöt mietitään kun-

kin nuoren kohdalla yksilöllisesti hänen tavoitteitaan ja suunnitelmiaan sijoituk-

sen suhteen hoito- ja kasvatussuunnitelmassa.  

 

 

8.3.1 Hoito- ja kasvatusneuvottelut 

 

Osastolla nuoren hoitoa ohjaavat osaston yleiset säännöt sekä nuoren oma 

henkilökohtainen päivä- ja viikko-ohjelma, jossa huomioidaan nuoren ikätasoi-

nen kehitys sekä sijoituksen tavoitteet. Päivä- ja viikko-ohjelma nojautuu nuoren 

hoito- ja kasvatussuunnitelmaan, joka vahvistetaan hoito- ja kasvatusneuvotte-

lussa. Näitä neuvotteluja on kaksi kertaa vuodessa. Neuvotteluun osallistuu 

nuoren lisäksi, hänen vanhempansa, omahoitaja, vastaavahoitaja, laitoksen 

psykologi ja vastuusosiaalityöntekijä. Vastuusosiaalityöntekijä, laitoksen henki-

lökunta tai perhe, voivat pyytää neuvotteluun mukaan myös muita nuoren hoi-

don kannalta tärkeitä tahoja, kuten esimerkiksi opettajan, terapeutin. Neuvotte-

lun tavoitteena on tarkistaa olemassa olevan sijoituksen tarpeellisuutta ja tavoit-

teita peilaten niitä nuoren edistymiseen sijoituksen aikana. Tässä kohtaa arvioi-

daan myös perheen jälleenyhdistämisen mahdollisuus. Hoito- ja kasvatusneu-

vottelu pohjaa lastensuojelulakiin, jossa velvoitetaan määräajoin tarkistamaan 

asiakassuunnitelmaa sekä sijoituksen tarpeellisuutta (LSL 30§ ja 47§). 

 

 

8.3.2 Kuukausiarviot 

 

Kuukausiarvion tavoitteena on tehdä osaston työ näkyväksi perheille sekä konk-

retisoida nuoren olemista, edistymistä ja mahdollisia huolenaiheita. Omahoitaja 

laatii kuukausittain osaston päivittäisistä muistiinpanoista kuukausiarvoin, joka 

toimitetaan vanhemmille nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Omahoitaja käy arvi-

on läpi myös nuoren kanssa, jolloin se konkretisoi nuorelle hänen olemistaan 

osastolla. 
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8.3.3 Yhteydenpito vanhempiin 

 

Yhteydenpito vanhempien kanssa on sidoksissa nuoren hoidollisiin tarpeisiin. 

Yhteydenpito voi olla hyvinkin tiivistä lähes päivittäistä tai se voi olla vähäisem-

pää. Osaston rakenteet määrittävät karkeasti minimin yhteydenpidon suhteen. 

Jokaisen perheen kanssa ollaan viikoittain puhelimitse yhteydessä. Omahoitaja 

on kerran kuussa yhteydessä vanhempiin kuukausiarvion tiimoilta. Hoito- ja 

kasvatus neuvottelut ovat kaksi kertaa vuodessa, jolloin vanhempien kanssa 

käydään alustava hoito- ja kasvatussuunnitelma läpi ennen neuvottelua sekä 

vanhemmat osallistuvat neuvotteluun.  

 

Arjessa vanhempiin ollaan yhteydessä pääosin puhelimitse. Yhteydenotot kos-

kevat nuoren arjen sujumista, koulun käyntiä sekä kotona yöpymisistä sopimis-

ta. Osastolle on muodostunut muutamia perinteitä, jolloin vanhempia kutsutaan 

osastolle. Yksi tällainen perinne on koulun päättäjäispäivänä oleva kahvitilai-

suus. Muutenkin osastolla pyritään pitämään matalaa kynnystä vanhemmille 

ostolla vierailujen suhteen. Vanhempia kannustetaan muun muassa hakemaan 

ja tuomaan nuoriaan osastolle, jolloin osaston henkilökunta saa suoran kontak-

tin vanhempiin arkisissa tilanteissa. Tarvittaessa vanhempia tavataan muiden 

neuvotteluiden tai tapaamisten yhteydessä esimerkiksi koululla tai terapiakon-

takteissa. 

 

Suunnitelmallisempaa perheiden kanssa tehtävää työtä osastolta käsin tehdään 

harvemmin. Syynä tähän on sekä resurssien käyttö, että kulloisenkin nuoren 

hoidolliset tavoitteet. Mahdollisuutta tiiviimpään työskentelyyn pidetään yllä, 

mutta samalla pyritään ohjaamaan vanhempia esimerkiksi vertaistukiryhmien 

pariin. Keskeinen tavoite perheiden kanssa tehtävässä työssä on yhteistyön 

ylläpitäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvittaessa vanhempia voidaan kutsua 

osastolle tai tehdä kotikäyntejä, jolloin yhteisiä sopimuksia käydään aikuisten 

kesken läpi. Tällaisissa tapauksissa osaston vastaavalla hoitajalla on merkittävä 

rooli.  
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KUVIO 9. Arjen yhteydenpito  

 

 

8.4 Lähtövaihe 

 

Lähtövaiheessa omahoitaja tekee nuoren sijoituksesta Naulakallion ajalta yh-

teenvedon. Yhteenveto tehdään kirjeen muodossa nuorelle. Tavoitteena on 

koota sijoituksen aika kronologisesti tarinan muotoon, jotta nuorella on mahdol-

lisuus nähdä oma tarinansa omahoitajan silmin. Kirje luetaan ja luovutetaan 

nuorelle lähtöneuvottelussa. Tätä ennen on oma hoitaja aloittanut erotyön niin 

nuoren kuin vanhempien kanssa.  

 

Erotyön painopisteet vanhempien kanssa määrittyy sen mukaan mikä on nuo-

ren seuraava vaihe elämässään. Jos nuori muuttaa takaisin kotiin, tavoitteena 

on muun muassa tukea vanhempia pitämään kiinni yhteisesti sovituista asioista. 

Jos taas nuori muuttaa asumisharjoitteluun tai lastensuojelun tukiasuntoihin 

keskitytään vanhempien kanssa enemmän nuoren auttamiseen käytännön asi-

oiden suhteen. Oleellinen näkökulma vanhempien kanssa käytävässä keskuste-

lussa lähtövaiheessa on nuoren ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen merki-

tyksen korostaminen. Toinen asia on vanhemmuuden korostaminen. 

 

•Omahoitaja vastuussa nuoren 
asioiden hoitamisesta

•Hoito‐ ja kasvatusneuvottelut 
ovat puolenvuoden välein. 
Neuvotteluun osallistuu 
omahoitaja, vastaava hoitaja, 
psykologi, sosiaalityöntekijä, 
nuori, vanhemmat 
(mahdollisesti myös opettaja, 
terapeutti tms. nuoren tarpeen 
mukaan)

•Kuukausiarviot

Hoito‐ ja 
kasvatus

•Omahoitaja ja muu työryhmä 
ovat säännöllisesti yhteydessä 
vanhempiin puhelimitse sekä 
kuukausiarviointejen kautta

•Hoito‐ ja kasvatusneuvottelut

•Vanhempien vierailut osastolla 
ja omahoitajan vierailut 
kotona

•Juhlat

•Mahdolliset yhteiset retket

Yhteistyö 
vanhempiin •Koulun kanssa: mm. 

jaksopalaute, HOIJKS, 
vanhempainillat 

•Terapiaan tai muuhun 
hoitokontaktiin liittyvät 
tapaamiset

•Mahdolliset verkosto 
tapaamiset

•Lääkärikäynnit

Verkosto‐
yhteistyö
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Vanhempien ja nuoren kokemukset sijoituksesta ovat ensisijaisen tärkeitä niin 

vanhemmille ja nuorelle kuin työryhmälle. Sijoitusaikaan voi sisältyä paljon arko-

jakin asioita ja tunteita, jotka on hyvä päästä purkamaan. Vastaava hoitaja te-

kee vanhempien lähtöhaastattelun. Aika tähän sovitaan lähtöneuvottelussa.  

 

 

KUVIO 10. Työskentely lähtövaiheessa 

 

Hoitokritiikin tavoite on arvioiden hoidon vaikuttavuutta ja työryhmän toimintaa 

sekä antaa työryhmälle mahdollisuus purkaa nuoren sijoitukseen liittyviä tuntei-

ta. Hoitokritiikissä on keskeistä, että koko työryhmä pääsee purkamaan omat 

ajatukset yhteisesti. Tilanteessa pyritään reflektiiviseen työotteeseen, jossa ar-

vioidaan onnistumisia sekä epäonnistumisia ja pohditaan niihin johtaneita syitä. 

Samalla peilataan onko osaston toimintatavoissa tarvetta muutokselle. Kyse on 

siis ensisijaisesti työryhmän sisäisestä toiminnan kehittämisestä. 

 

  

•Omahoitaja päävastuussa 
erotyöstä. 

•Omahoitaja kokoaa yhteenvedon 
sijoituksesta kiirjeen muodossa, 
joka luovutetaan nuorelle 
lähtöneuvottelussa

•Sovitaan muuttopäivä

•Vietetään nuoren läksiäiset

•Psykologi haasatatelee nuoren

Nuori

•Osallistuvat 
lähtöneuvvotellun

•Vastaava hoitaja 
haasatattelee vanhemmat

•Omahoitaja tekee myös 
erityötä perheeseen päin

Vanhemmat • Työryhmän toimintaa 
arvioidaan kriittisesti kunkin 
nuoren kohdalla 
hoitokritiikissä, johon 
osallistuu koko työryhmä, 
psykologi ja 
sosiaalityöntekijä

•Hoitokritiikin tavoitteena on 
reflektiivinen työote

Naulakallio
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9 TULOSTEN TARKASTELU  

 

 

Tutkimuksen tavoite vanhempien osallisuuden parantaminen sekä työryhmän 

toiminnan kehittäminen osallisuuden tukemiseksi toteutuivat suhteellisen hyvin. 

Tutkimuksen aikana osastolla oli monia päällekkäisiä prosesseja, joten selvän 

syy- seuraus suhteen määrittäminen tutkimuksen tavoitteiden saavuttamisen 

suhteen on haasteellista. Tutkimuksen aikana esimerkiksi osastolle sijoitettujen 

nuorten vanhempien toimintakyky ja yhteistyövalmiudet olivat hyviä, mikä osal-

taan vaikutti muun muassa vierailuihin ja tapaamisien toteutumiseen.  

 

Tämän tutkimuksen osalta keskeisinä tuloksina voidaan pitää vanhempien osal-

lisuuden tulemisen ja lisäämisen kanalta tulovaiheessa luotua vuorovaikutus-

suhdetta. Vuorovaikutussuhteen ja luottamuksen kehittymisen kannalta näkisin 

hyvänä, että omahoitaja ja vastaava hoitaja toimisivat työparina vanhempien 

alkuhaastattelussa. Lisäksi kun koko työryhmä kantaa vastuuta vanhempien 

kanssa tehtävästä työstä on mahdollista saavuttaa tilanne, jossa vanhemmat 

antavat ”luvan” nuorelle asettua osastolle. 

 

Hyötynä opinnäytetyöstä on ollut perheiden ja huoltajien näkyväksi tekeminen, 

mikä osaltaan luo pohjaa perheiden tukemiselle nuoren kasvatuksessa sekä 

arjen sujuvuuden edistämiselle kotona. Myös omahoitajan työn sisältö ja odo-

tukset perheiden kanssa tehtävässä työssä ovat selkiytyneet. Hyötynä on ollut 

myös oman oppimisen, ammatillisen osaamisen sekä työmenetelmä osaamisen 

lisääminen. 

 

 

9.1 Vanhempien osallisuuden tukeminen 

 

H1: Mä luulen, että aika moni ihminen on sen oivaltanut, että jos 
meillä ei ole suhdetta vanhempiin niin ei meillä voi oikein olla suh-
detta siihen nuoreenkaan (--) Mut, jos ei ole suhdetta niin miten he 
voisivat sitten antaa luvan pitää huolta lapsestaan.  
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Neuvottelut ovat yksi keskeinen työskentelymuoto, joka nousee lain velvoittees-

ta. Tutkimuksen aikana on käytetty paljon aikaa neuvotteluiden valmisteluun 

yhdessä vanhempien kanssa. Vanhempien osallisuutta on pystytty lisäämään 

kuukausiarvioiden kautta. Vanhempien osallistuminen neuvotteluihin tutkimuk-

sen aikana on ollut aktiivista. Vanhemmat ovat olleet ajoissa paikalla ja tapaa-

miset toteutuvat, joka kertoo heidän halustaan olla mukana lastensa asioissa.  

 

H4: Ett jos ollaan oltu aktiivisesti ja niinku pyritty pitämään yhteyttä 
ja vanhemmat ovat olleet ehkä olleet vastahakoisia koko ajan, 
mutta ollaan pitkäjänteisesti kuitenkin sitkeesti tehty ja pidetty niin 
silloin sitä mun mielestä voidaan pitää aika hyvänä (--) Mutta ei 
luovuteta missään vaiheessa niin ja että jatketaan kuitenkin ja 
pidetään mielessä niinku sitä nimenomaan sitä, että lapsi on osa 
perhettä. 

 

Lähes kaikissa haastatteluissa nousi esille ensimmäisen tapaamisen merkitys 

vuorovaikutussuhteen syntymiselle. Tapaamiseen tuleekin valmistautua huolella 

ja luoda kiireetön sekä läsnä oleva tunnelma kohtaamiseen. Tutustumiskäynnin 

yhteydessä työryhmän muiden työntekijöiden tulisi olla vanhempien käytettävis-

sä, kun nuoren omahoitaja keskittyy nuoren kohtaamiseen. Näin varmistetaan 

myös vanhempien kohtaaminen.  

 

H3: Lapsi nähdään ikään kuin osana sitä omaa perhettään 
kokoajan. Se on pakko, pakko ottaa huomioon koko ajan olla 
ajatuksissa se on kuitenkin, se on hänen perheensä, se ei ole 
irrallinen, vaikka hän asuukin laitoksessa. 

 

Pösön (2004) tutkimusten valossa vanhemmat ovat tyypillisesti kokeneet itsen-

sä ulkopuolisiksi ja näkymättömiksi laitoksissa. (Pösö 2004, 117–119). Barby 

korostaa, että vaille jääneiden vanhempien kanssa tulisi pystyä työskentele-

mään siten, että heillä on mahdollisuus käydä läpi heidän kokemuksiaan ja tun-

teitaan. Tällöin on mahdollisuus katkaista sukupolviperimä. (Bardy 2001, 74–

75).  
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9.2 Hoitoprosessin rakenne 

 

H4: Mulle tulee jo ennen noita sellainen, että perhetyö on 
ajatuksellisesti läsnä. 

 

Tutkimuksen myötä vahvistui käsitys, että Naulakallion hoitoprosessi kokonai-

suutena on erityisen kattava. Hoitoprosessi mahdollistaa hyvän ja luontevan 

tavan tehdä yhteistyötä perheiden kanssa. Erityisesti tulovaihe mahdollistaa 

vuorovaikutuksen syntymisen perheiden kanssa. Vastaavan hoitajan tekemiin 

vanhempien haastatteluihin liittäisin omahoitajan työpariksi. Omahoitajan mu-

kana olo haastattelussa toisi lisäpainoarvoa nimenomaan omahoitajan työlle 

niin vanhempien kanssa tehtävässä työssä, kun myös nuoren kanssa työsken-

telyyn. Työntekijöiden kokemuksen mukaan, hyvä vuorovaikutussuhde van-

hempiin myös tuki omahoitajien jaksamista työssään. 

 

 

9.3 Menetelmä osaaminen 

 

H2: Se lapsi ei tule riittävästi autettua ilman sen perheen kanssa 
tehtävää työtä. Ja se voi olla pahimmillaan ristiriitainen lapselle jos 
tuota jos me työskenneltäisiin pelkästään lapsen kanssa. 

 

Kehittämishankkeen aikana työryhmän ammatillinen osaaminen vahvistui ja 

lisääntyi varsinkin menetelmä osaamisen kohdalla. Perheiden osallisuus on tul-

lut selkeämmin esille nuoren hoidon osana. Merkityksellisenä voidaan pitää 

omahoitajien ja työryhmän kokemusta perheiden kanssa tehtävän työn merki-

tyksestä omahoitajatyöhön suhteessa nuoren hoitoon. Seurannan kohteena 

olevia asioita ovat olleet muun muassa omahoitajan ja vanhempien välinen yh-

teydenpidon tiheys, kotikäyntien toteutuminen, vanhempien vierailut osastolla, 

sovittujen neuvotteluiden ja tapaamisten sekä perhetapaamisten toteutuminen 

ja tavoitteiden saavuttaminen niissä. 

 

Omahoitaja työparien toimintaa on mahdollista ja tarvetta vielä kehittää. Tämä 

mahdollistetaan työvuoro suunnittelulla, jossa asia otetaan erityisesti huomioon. 

Samalla voidaan lisätä yhteistä ymmärrystä ja toimintatapoja omahoitaja työpa-
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rien kesken. Tarvittaessa vastaavan hoitajan tai psykologin läsnäolo perheiden 

kanssa tehtävän työn suunnittelussa ja perhetapaamisissa voisi olla tarkoituk-

sen mukaista. Tässä vastuu on ensisijaisesti vastaavalla hoitajalla. 

 

Työryhmätasolla tavoite ”yhteisen ymmärryksen” lisäämisestä toteutui hyvin. 

Perheet ovat olleen niin puheessa kuin toiminnan tasolla selkeästi enemmän 

esillä kuin aikaisemmin. Tämä on näkynyt vierailuina osastolla, suoritettuina 

kotikäynteinä sekä yhteisenä toimintana, kuten kesällä 2013 järjestetty toimin-

nallinen päivä Vartiosaaressa. Osaltaan tämän on mahdollistanut nuorten van-

hempien suhteellisen hyvä toimintakyky. 

 

Suunnitelmallisen säännöllisen perhetyön tekemisen mahdollisuus osastolta 

käsin tehtynä on todettu rajalliseksi. Tutkimuksen aikana säännöllisiä suunni-

telmallisia perhetapaamisia oli yhden perheen kanssa. Muiden perheiden kans-

sa toteutuneet perhetapaamiset ovat nousseet kulloisistakin hoidollisista tavoit-

teista. Vanhempien osallisuutta esimerkiksi nuoren hoitokontaktien tai koulun 

kanssa tehtävässä yhteistyössä on tietoisesti korostettu.  

 

Säännöllistä perhetyötä osastolta käsin on mahdollista toteuttaa parin perheen 

kanssa kerralla. Osaston työvuorot suunnitellaan kolmenviikon listoissa, jolloin 

tuo kolmenviikon sykli perhetapaamisille on mahdollinen suunnitelmallisesti ot-

taa huomioon. Kolmen viikon sykli mahdollistaa myös tapaamisten suunnittelun 

sekä purkamisen. Vastuu suunnitelmallisten perhetapaamisten mahdollistami-

sesta on vastaavalla hoitajalla. Työparin lisäksi perhetapaamisten tavoitteiden 

ja menetelmien suunnittelussa on hyvä olla mukana sekä psykologi että vastaa-

vahoitaja. 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan Naulakalliossa on hyvin perusteellinen ja 

kattava hoidollinen viitekehys sekä hoitoprosessi. Käytössä olevia menetelmiä 

on runsaasti ja ne ovat tarkoituksen mukaisia. Menetelmäosaamista on syytä 

ylläpitää ja kehittää jatkuvasti. Haasteena tässä on runsas henkilöstön vaihtu-

vuus. Keskeisiä tekijöitä perheiden kanssa tehtävän työn kehittämisessä ovat 

työntekijöiden asennoituminen sekä osaamisen vahvistaminen. Etenkin uusien 

työntekijöiden perehdytykseen sekä uuden nuoren ja hänen vanhempiensa vas-

taanottamiseen osastolle tulee kiinnittää enemmän huomiota. 

 

 

10.1 Uuden työntekijän perehdyttäminen 

 

Tutkimuksen aikana työryhmässä on ollut runsaasti muutoksia. Alkuperäisestä 

seitsemän hengen työryhmästä on muuttunut viisi työntekijää. Huomionarvoista 

on, että vastaavahoitaja on vaihtunut osastolla helmikuussa 2013, joka on osal-

taan vaikuttanut osaston tapaan työskennellä. Työryhmässä on siis ollut useita 

päällekkäisiä kehitysprosesseja tutkimuksen aikana. 

 

Muutokset työryhmässä tuovat aina mukanaan sekä haasteen että mahdolli-

suuden. Perehdyttämisellä on suuri merkitys siihen kuinka uusi työntekijä 

omaksuu osaston toimintatavat. Perehdyttämisessä on myös mahdollisuus nos-

taa esille jokin erityinen painopistealue. Tutkimuksen aikana osaston työryhmän 

kehittämisessä keskeisiä foorumeja ovat olleet työryhmäkokoukset sekä ryhmä-

työnohjaukset. Työryhmäkokouksissa on ollut mahdollisuus keskittyä pohtimaan 

koko työryhmän kesken kunkin nuoren kokonaisvaltaista tilannetta, siis myös 

perheen ja vanhempien roolia nuoren hoitoon. Ryhmätyönohjauksessa on ollut 

mahdollisuus käydä arvokeskustelua ja luoda yhteisiä sopimuksia. 

 

Henkilöstö muutoksissa myös omahoitajuussuhteet ovat vaihtuneet. Tämä on 

tarkoittanut, että nuori ja vanhemmat ovat joutuneet tutustumaan uuteen työnte-

kijään. Vaikka omahoitajalla on ensisijainen vastuu perheiden kanssa tehtäväs-
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sä työssä suhteessa omaan nuoren vanhempiin, on samalla tärkeä huolehtia 

siitä, että kaikki osaston aikuiset tekevät yhteistyötä kaikkien vanhempien kans-

sa etenkin ns. käytännön asioiden kautta. Tämä järjestely antaa luontevan poh-

jan saada kokonaisvaltaisempikuva niin nuoren kuin perheen tilanteesta. Van-

hempien mukaan ottaminen, osallistuminen, on koko työryhmän vastuulla. Tä-

mä tapahtuu muun muassa puhelin soitoilla ja vanhempien vieraillessa osastol-

la.  

 

Uudentyöntekijän perehdyttämisessä on paljon kehittämisen varaa. Osaston 

toimintatapakulttuuria ja vastuujakoa tulee selkeyttää perehdyttämisen osalta. 

Päävastuu tästä on vastaavalla hoitajalla, jonka tulee nimetä perehdyttäjä, sekä 

huolehtia muun muassa työvuorosuunnittelulla riittävä tuki uudelle työntekijälle. 

Myös esimieheltä, vastaavalta hoitajalta, saatu palaute on tärkeää uudelle työn-

tekijälle. Tätä tulisi myös kehittää. Vastaava hoitajan tulee aktiivisemmin ohjata 

työryhmän työtä yhteisesti sovittuun suuntaan. 

 

 

10.2 Uuden nuoren ja hänen perheensä vastaanottaminen 

 

Perheiden kanssa tehtävässä työssä on erityisen tärkeää panostaa ensimmäi-

seen kontaktiin perheen ja nuoren kanssa. Sijoitus lastensuojelulaitokseen on 

iso asia koko perheelle. Siihen liittyy paljon häpeää ja muita tunteita. Osaston 

henkilökunnan tulee panostaa ensimmäiseen tapaamiseen, jossa luodaan poh-

ja yhteistyölle, niin nuoren kuin vanhempien kanssa. Vastaavahoitaja ja omahoi-

taja ovat tässä avain asemassa. Työryhmän roolia varsinkin vanhempien huo-

mioimisessa tulee käyttää suunnitelmallisemmin.  

 

Kun uusi nuori on tulossa osastolle vastaavahoitaja ja omahoitaja hahmottele-

vat alustavaa toimintasuunnitelmaa perheiden kanssa tehtävän työn suhteen. 

Näitä ajatuksia esitellään vanhemmille ja tiedustellaan heidän halukkuuttaan ja 

valmiuksia tehdä osaston kanssa yhteistyötä. Perheiden kanssa tehtävässä 

yhteistyössä on ensisijaisesti kysymys siitä, että nuoren hoito olisi mahdollisim-

man kokonaisvaltaista, ja siten hyödyttäisi nuorta parhaiten.  
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10.3 Perheiden kanssa tehtävä työ osaston näkökulmasta 

 

Tutkimuksen alunperäinen tavoite oli mallintaa jo olemassa olevia käytänteitä 

osaksi Naulakallion toimintatapakulttuuria, siinä määrin kuin se on mahdollista 

huomioiden käytössä olevat henkilöstöresurssit sekä perheiden tilanteet. Per-

heiden kanssa tehtävässä työssä tulee pystyä toimimaan riittävän sensitiivisesti 

ottaen huomioon vanhempien fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn. 

 

Tutkimuksen aikana perheiden kanssa tehtävä työ on ollut eritavoilla esillä. Vi-

raston taholta on tullut tehtäväksi kuukausittain arvio nuoren tilanteesta, joka 

tulee toimittaa vanhemmille luettavaksi ja kommentoitavaksi. Tavoitteena on 

ollut lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä. Osaston arjessa tämä on tuonut hyvän vä-

lineen tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa esimerkiksi toimittamalla kuukau-

siarvio kotikäynnin yhteydessä. Kuukausiarvioilla luodaan myös yhteistä kieltä 

sekä tuetaan nuoren arkea niin osastolla kuin kotona. Osaston päivittäiseen 

yhteydenpitoon vanhempien kanssa kuuluvat puhelinsoitot tarvittaessa, kuiten-

kin siten, että vanhempiin ollaan suunnitelmallisesti yhteydessä puhelimitse vii-

koittain.  

 

Perheiden kanssa tehtävän työn intensiivisyys nousee nuoren tilanteesta ja si-

joituksen syistä, eli mitä tavoitteita sijoitukselle on asetettu sosiaalityön kautta. 

Näitä seikkoja pohditaan työryhmässä. Työryhmällä on apunaan laitoksen psy-

kologi, jota voi konsultoida tarvittaessa. On myös mahdollista, että psykologi 

tapaa vanhempia tai osallistuu perhetapaamisiin.  

 

Tutkimuksen aikana on käynnistetty yhden perheen kanssa säännölliset perhe-

tapaamiset. Perhetapaamiset ovat olleen n. 2-3 viikon välein. Vastuu perheta-

paamisten suunnittelusta on ollut omahoitaja parilla. Olen osallistunut tapaami-

siin työparina. Tapaamisten tavoitteena on ollut vanhemmuuden tukeminen se-

kä perhedynamiikan ymmärtäminen ja sanoittaminen.  

 

Lisäksi tutkimuksen aikana aktiivinen työote suhteessa vanhempiin on ollut tie-

toisesti esillä. Tämä on näkynyt siinä, että vanhempia on kutsuttu osastolle vie-

railuille sekä järjestetty tapaamisia osastolla vanhempien kanssa aina kun sii-
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hen on koettu tarvetta. Tutkimusjakson aikana ovat vanhempien vierailut osas-

tolla lisääntyneet selvästi. Kesällä 2013 vanhemmat kutsuttiin Vartiosaareen 

viettämään yhteistä aikaa. Retkipäivään osallistuivat kaikki vanhemmat, nuoret 

sekä suurin osa työntekijöistä. Yhteisestä toiminnasta on ollut paljon hyötyä 

käytännön arjessa, sillä yhdessä tekeminen on luonteva menetelmä luoda yh-

teistä käsitystä asioista ja syventää luottamusta. Asiat ja ilmiöt tulevat näkyviksi 

sekä työryhmällä on mahdollisuus päästä seuraamaan vanhempien ja lasten 

keskinäistä vuorovaikutusta, jonka kautta ymmärrys esimerkiksi perhedynamiik-

kaan lisääntyy. 

 

 

10.4 Kehitysideoita 

 

Tutkimuksen myötä nousi esille suunnitelmallisten perhetapaamisten haasteelli-

suus arjessa. Itse näen, että kysymys on arvovalinnasta, mihin ja miten työ-

panosta suunnataan. Mielestäni työryhmässä tulee käydä keskustelua jokaisen 

nuoren kohdalla säännöllisten, vaikka harvemminkin tapahtuvien perhetapaa-

misten tarpeesta. Jos työryhmässä nähdään tai vanhemmat pyytävät tapaami-

sia tulee niihin varata järjestelmällisesti aikaa niin suunnitteluun, toteutukseen 

kuin toteutuneiden tapaamisen purkuun. Osaston arjessa hyvä tapaamisväli on 

3 viikko. Tapaamisten säännöllisyys on merkityksellinen seikka niin perheelle 

kuin työparille. Tapaamisten tavoitteen asettelussa sekä toiminnan arvioinnissa 

tulee olla mukana vastaavahoitaja sekä psykologi.  
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11 LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 

 

 

Laadullisen tutkimuksen arvioinnissa on tutkijan syytä kiinnittää huomioita muun 

muassa, aineiston merkittävyyteen, aineiston riittävyyteen, analyysin kattavuu-

teen sekä analyysin arvioitavuuteen ja toistettavuuteen. (Mäkelä 1998, 47–48).  

 

Toimintatutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa kolme edellytystä, 1) tutkimuk-

sen tavoitteina olevien muutosten tulee toteutua työryhmätasolla, 2) tutkijan tu-

lee olla riittävän osaava taidoiltaan toimintatutkijaksi ja 3) muutosten onnistumi-

sen taustalla on tasavertainen dialogi. Toinen toimintatutkimuksen luotettavuu-

den arvioinnin näkökulma nousee siitä, onko toiminnan ja tutkimuksen avulla 

tavoitettu sellaisia taitoja, joilla on onnistuttu muuttamaan ja kehittämään toimin-

toja mutta myös toimijoiden kykyä selviytyä tutkimuksen alaisista tilanteista pa-

remmin (Mäntylä 2007, 53). 

 

Toimintatutkimuksessa, jossa tutkija on aktiivinen toimija, ja siten vaikuttaa 

omalla roolillaan ja valinnoillaan tutkimuksen suuntaan, tulee hänen myöntää ja 

ottaa huomioon se, että hän itse on keskeinen tutkimusväline. (Eskola & Suo-

ranta 2003.) Luotattavuutta lisää se, että tutkija tuntee toimintaympäristön. Voi-

daankin todeta kuten Nieminen on esittänyt, että luotettava tutkimus aineisto 

tulee kerätä sieltä, missä tutkittava ilmiö esiintyy. (Nieminen 1998, 215–221). 

 

Tutkimusprosessin tarkka kuvaus lisää toimintatutkimuksen luotettavuutta. Olen 

pyrkinyt kuvaa tutkimuksen vaiheita mahdollisemman todenmukaisesti. Laadul-

lisessa tutkimuksessa tutkijan omat valinnat muun muassa tiedonhankintaa vai-

kuttavat tutkimuksen luotettavuuteen. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 198.) Keskeisin 

luotettavuuden tekijä on tutkija itse hänen toimintansa ja rehellisyytensä. 

 

Tutkimuksessa tuotettiin tietoa haastattelemalla ja havainnoimalla sekä osallis-

tamalla työryhmää aktiivisella aiheen esillä pitämiselle. Eri keinoilla tuotettu tieto 

tukivat toisiaan, joten voidaan katsoa että tutkimus on ollut luotettava triangulaa-

tion näkökulmasta. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 189.) 
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Havainnoinnissa oli voinut käyttää kvantitatiivista tutkimusotetta esimerkiksi las-

kemalla vierailuiden määrää jne. Tämä olisi tukenut triangulaatiota, joka olisi 

osaltaan parantanut tutkimuksen luotettavuutta. Nyt tutkija kirjasi yleisellä tasol-

la havaintojaan ennalta valittujen teemojen alle, kuten vanhempien osallistumi-

nen neuvotteluihin tai sovittuihin tapaamisiin, vierailut osastolla, kuukausiarvioi-

den tiedoksianto jne.  

 

Lastensuojelussa salassapito- ja vaitiolosäännöt ohjaavat työntekijöiden toimin-

taa. Nuorten ja heidän perheiden anonymiteetti tulee huomioida kaikessa toi-

minnassa. Olen tietoisesti käyttänyt raportoinnissa yleisnimitystä Naulakallio tai 

”osasto”, jotta anonymiteetti säilyy. Valinta on mielestäni perusteltu koska tutki-

muksen kohde ensisijaisesti on laitoksen hoitoprosessi sekä työryhmän tapa 

tehdä työtä. Välillinen hyöty on ne toimenpiteet, jotka kohdistuvat nuoriin ja hei-

dän perheisiinsä. Tähän on pyritty vaikuttaa prosessin erivaiheissa käydyillä 

arvokeskusteluilla työryhmän kesken. Ryhmätyön ohjauksella on ollut tässä 

suuri rooli.  

 

 

11.1 Tutkijan rooli tutkimuksen aikana 

 

Toimintatutkimuksessa tutkijan oma rooli ja sen rajaaminen on tärkeää. Pitkäai-

kaishoito-osastolla jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa oman osas-

ton toimintatapakulttuuriin omalla persoonallisella työotteellaan, niin lähikasvat-

tajan kuin omahoitaja roolin kautta. Työryhmä työskentely vaatii paljon puhetta 

ja yhteisiin sopimuksiin sitoutumista, jotta työskentely olisi tavoitteellista. Näitä 

tavoitteita ohjaavat yhteiset arvot, joista pitää päästä keskustelemaan.  

 

Itse olen ollut koko tutkimuksen aikana omahoitajana sekä lähikasvattajana 

osastolla. Lisäksi toimin osaston lähiesimiehenä 1.10.2012–31.1.2013. Oma 

roolini on tuonut mahdollisuuden olla vastaanottamassa useita nuoria osastolle 

ja siten aloittaa työskentelyn perheiden kanssa. Toimiessani vastaavan hoitajan 

sijaisena haastattelin vanhempia hoitoprosessin mukaisesti. Haastatteluiden 

lomassa itselleni nousi tutkijan roolista ajatus, että omahoitajan osallistuminen 

vanhempien haastatteluun toisi runsaasti lisäarvoa omahoitajatyön lisäksi per-
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heiden kanssa tehtävään työhön. Haastattelu vuorovaikutustilanteena mahdol-

listaa yhteisen kielen ja luottamuksen syntymisen. Virtanen ym. nostavatkin esil-

le asiakkaiden osallisuuden tunteen merkityksen yhteistyöhön sitoutumisen 

kannalta merkitykselliseksi. Sitoutuminen syntyy luottamuksesta ja luottamus 

vahvistuu tiedosta. Tiedon voi ymmärtää kun on yhteinen kieli. (Virtanen, Suo-

heimo, Lamminmäki, Ahonen & Suokas 2011, 28–31). 

 

Tutkimuksen aikana hankittu teoreettinen sekä käytännön tieto vahvistivat tutki-

jan ammatillista osaamista. Kokonaisvaltainen käsitys omasta roolista omahoi-

taja sekä perheiden merkitys osana onnistunutta hoitoa vahvistuivat. Tämä nä-

kyy muun muassa menetelmä osaamisena sekä kykynä havainnoida erilaisia 

ilmiöitä mitä tapahtuu työryhmässä sekä yhteistyössä vanhempien kanssa. 

Oma käsitys perheiden roolin merkityksellisyydestä vahvistui.  

 

 

11.2 Jatkotutkimuksen aiheita 

 

Perheiden kanssa työskentely ja vanhempien osallisuudentukemista laitos-

hoidossa ei juurikaan ole tutkittu. Suurin osa aiheeseen liittyvästä tutkitusta tie-

dosta on tuotettu joka avohuollon puolelta tai käsittelee huomattavasti nuorem-

pia lapsia.  

 

Tutkimukseni oli tietoisesti rajattu koskemaan osaston työryhmää sekä Naula-

kallion hoitoprosessia. Nuorten ja heidän vanhempiensa näkemyksiä ei siis tut-

kittu tässä tutkimuksessa. Katsoisin, että vanhemmille sekä nuorille suunnattu 

tutkimus olisi aiheellinen. Toinen tutkimusta ja kehittämistä vaativa osa-alue on 

sijoitettujen lasten ja nuorten vanhempien ja perheiden tukitoiminnot sijoituksen 

aikana. Kuka ne järjestää ja millaista tukea perheet tarvitseva, jotta kodin olo-

suhteisiin tuli muutosta, joka mahdollistaisi esimerkiksi huostaan otot purun? 
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LIITE 1: Vastaavan hoitajan haastattelurunko  

 

 

(Suluissa apukysymyksiä / omia huomioita mitkä ei välttämättä nouse haastatte-

lussa esille.) 

 

Teema 1 Perheiden merkitys / rooli pitkäaikaishoidossa 

Mitä perheiden kanssa tehtävä työ on? 

Miten perheet tulevat esille Naulakallion / osaston toiminnassa / arjessa? 

(haastattelut, neuvottelut, tapaamiset, kuukausiarviot, yms.) 

Miten perheet / vanhemmat ovat mukana nuoren hoidossa? 

(onko vanhempien / perheiden rooli todellinen?, toteutuuko mm. stt:n ta-

paamiset?, asiakassuunnitelmat?) 

 

Teema 2 Vastaavanhoitajan rooli 

Miten vastaavanhoitaja tekee perhetyötä ja mikä on vastaavan hoitajan 

rooli siinä? 

Mitä hyötyjä näen perheiden kanssa tehtävässä työssä? 

Mitkä ovat perheiden kanssa tehtävässä työssä suurimmat haasteet? 

 

 

Teema 3 Perheiden kanssa tehtävän työn kehittäminen 

Miten perheiden osallisuutta voisi tuoda enemmän esille? 

Mitkä seikat tukee / estää? 

Mikä on omahoitajan rooli / vastuu? 

Mikä on työryhmän rooli / vastuu? 

Miten perheiden kanssa tehtävä työ on esillä Naulakallion tasolla? 

Miten näet sosiaalityöntekijän ja laitoksen roolit suhteessa perheeseen? 

 

Onko jotain muuta vielä mitä haluaisit nostaa esille? 

 

-KIITOS   



71 
 

LIITE 2: Laitoksen psykologin haastattelurunko  

 

 

(Suluissa apukysymyksiä / omia huomioita mitkä ei välttämättä nouse haastatte-

lussa esille.) 

 

Teema 1 Perheiden merkitys / rooli pitkäaikaishoidossa 

Miten määrittelet perhetyön / perheiden kanssa tehtävä työn Naulakalli-

ossa? 

Miten perheet tulevat esille Naulakallion / osaston toiminnassa / arjessa? 

(haastattelut, neuvottelut, tapaamiset, kuukausiarviot, yms.) 

Miten psykologi on mukana perheiden kanssa tehtävässä työssä? 

suoraan perheisiin / vanhempiin 

työryhmien osalta 

työntekijän / omahoitajan osalta 

muuten? 

(konsultaatiot, haastattelut, neuvottelut, lausunnot, työryhmätyöskentely) 

 

Teema 2 Hoitoprosessin osat / niiden tavoitteet 

Mikä merkitys hoidon kannalta perheiden kanssa tehtävällä työllä on 

psykologin näkökulmasta? 

Miten perheiden osallisuus hoitoprosessin eri osissa / rakenteissa toteu-

tuu? 

tulovaihe, asuminen, lähtö 

tutustuminen, muutto, neuvottelut jne. 

mitä huomioitavaa / kehitettävää olemassa olevissa rakenteissa on?  

Miten perheiden osallisuutta voisi tuoda enemmän esille? 

Mitkä seikat tukee / estää? 

Miten näet sosiaalityöntekijän ja laitoksen roolit suhteessa perheeseen? 

 

Teema 3 Hoitoprosessin kehittäminen perheiden kanssa tehtävän työn näkö-

kulmasta 

Mikä on psykologin rooli / vastuu perheiden kanssa tehtävän työn kehit-

tämisessä Naulakalliossa? 
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(koulutukset, hoitoprosessin päivitys, tapaamiset) 

Miten perheiden kanssa tehtävä työ tulee huomioiduksi / esille esim. lai-

toksen koulutuksessa? 

Mitkä asiat mahdollistavat / estävät psykologin näkökulmasta perheiden 

kanssa tehtävän työn onnistumisen / toteutumisen? 

 

Onko jotain muuta vielä mitä haluaisit nostaa esille? 

 

-KIITOS 
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LIITE 3: Päiväosaston työparin haastattelurunko  

 

 

Teema 1 Perheiden merkitys / rooli  

Miten määrittelet perhetyön / perheiden kanssa tehtävä työ? 

Mikä merkitys hoidon kannalta perheiden kanssa tehtävällä työllä on päi-

väosaston näkökulmasta? 

Mitä hyötyjä näen perheiden kanssa tehtävässä työssä? 

Mitkä ovat suurimman haasteet? 

 

Teema 2 Työmenetelmät 

Kertokaa lyhyesti päiväosaston toiminnasta? 

Kertokaa päiväosaston perhetyön menetelmistä? 

 

Teema 3 onnistumiset / haasteet 

Miten perheiden osallisuutta voisi tuoda enemmän esille? 

Mitkä seikat tukee / estää? 

Mitä onnistunut perheiden kanssa tehtävä työ näkyy? 

Miten / millaisia haasteita perheiden kanssa tehtävä työ nostaa esille? 

 

Onko jotain muuta vielä mitä haluaisit nostaa esille? 

 

-KIITOS 
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LIITE 4: Työryhmän haastattelurunko  

 

 

1. Miten teet perhetyötä / perheiden kanssa työtä omahoitajana? 

 

2. Miten teet perhetyötä / perheiden kanssa työtä lähikasvattajana / työryhmän 

jäsenenä? 

 

3. Millaista on onnistunut perhetyö / perheiden kanssa työskentely? 

 

4. Mitä haasteita koet perhetyössä / perheiden kanssa tehtävässä työssä? 

 

5. Mitä haluaisit oppia / kokeilla perhetyössä / perheiden kanssa työskentelys-

sä? 

 

 

-KIITOS 
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LIITE 5: Perheiden kanssa tehtävän työn vastuujakoa tulovaiheessa 

 

 

 

  

• PERHETYÖN ALOITTAMINEN !

• Yhteydenpidosta sopiminen ja asian informointi 
työryhmälle

• Vastuu nuoren huomiomisesta. (Huone, osaston 
esittely, jne.)

• Haastattelee vanhemmat yhdessä vastaavan hoitajan 
kanssa

• Haastattelee nuoren

•Achenbach

• Kokoaa  aikajanan, verkostokartan ja alkuhaasattelun 
pohjalta alkuarvioinnin

• Perhetyön tavoitteet yhdessä vastaavan ja psykologin 
kanssa

Omahoitaja

• Riittävä resurssointi tutustumiskäynnin, 
tuloneuvottelun sekä muutto päivän osalta

• Haastattelee vanhemmat yhdessä omahoitajan 
kanssa

•Mukana perhetyön suunnitelussa, mm. työparien sekä 
tavoitteiden määrittelyssä

Vastaava 
hoitaja

• Vastuu vanhempien tarpeisiin huomioimisesta  

• Tutustuu nuoreen ja vanhempiin, tuottaa aktiivisesti 
tietoa työryhmälle yhteistyön toimivuudesta / 
käytöksestä

•Perhetapaamisten suunnittelu, tavoitteiden 
asettaminen, osana työryhmä työskentelyä

Työryhmä
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LIITE 6: Huomioita ja kehittämisideoita 

 

 

 

Arjen yhteydenpito & 
perhetapaamiset

Omahoitaja:

* Kuukausiarviot

* Viikonlopuista / loma‐
ajoista sopiminen

* Neuvotteluihin 
vanhempien kutsuminen

* Tiedoksiannot sekä 
kuulemiset

* Kotikäynnit työparin 
kanssa

* Perhetyön tavoitteet 
yhdessä vastaavan ja 
psykologin kanssa

Työryhmä: 

* Arjen informointi 
vanhemmille puheluin / 
viestein

* Tiedoksiannot sekä 
kuulemiset

* Aktiivinen 
vuorovaikutus 
vierailevien vanhempien 
kanssa

* Nuorten kuljettaminen 
mahdollisuuksien 
mukaan kotiin, samalla 
vanhempien tapaaminen

* Perhetapaamisten 
suunnittelu, tavoitteiden 
asettaminen, osana 
työryhmä työskentelyä.

Vastaava hoitaja:

* Tiedoksiannot sekä 
kuulemiset

* Muu sovittu 
yhteydenpito, 
omahoitajan / 
työryhmän tukeminen

* Huomioi 
työvuorosuunnittelussa  
mahdollisuuden 
säännöllisiin 
perhetapaamisiin, 
tapaamisten 
suunnitteluun sekä 
niiden purkuun!

*Mukana perhetyön 
suunnitelussa, mm. 
työparien määrittely


