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Tämän opinnäytetyön aiheena on psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta Espoon maahanmuutta-
japalveluiden jälkihuollossa. Tavoitteena oli kuvata asiakkaiden kokemuksia psykososiaalises-
ta ohjauksesta ja neuvonnasta sekä näkemyksiä niiden kehittämiseksi.  
 
Taustatiedoissa selvitetään jälkihuollon asiakasryhmää sekä kotoutumisen edistämistä Suomen 
laissa tarkoitetuin palveluin. Taustoitus kohdennettiin palveluiden tarjontaan Espoossa. Teo-
riaperusta koostuu psykososiaalisesta ohjauksesta sekä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvon-
tatyöstä yleisellä tasolla. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastatte-
lua ja aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Haastattelimme neljää Es-
poon maahanmuuttajapalveluiden jälkihuollon asiakasta. Haastattelut toteutettiin yksilöhaas-
tatteluina, ne nauhoitettiin ja litteroitiin. Aineisto analysoitiin ennaltamääriteltyjä teemoja 
mukaillen. 
 
Opinäytetyömme tuloksista käy ilmi, että Espoon maahanmuuttajapalveluiden jälkihuollon 
tarjoama neuvonta on vastannut asiakkaiden tarpeisiin ja ohjaus on koettu positiivisena. 
Haastatellut asiakkaat kokivat, että jälkihuollon työntekijät ovat olleet hyvin saatavilla ja 
heitä on helppo lähestyä tarvittaessa. Näkemyksiä psykososiaalisen ohjauksen ja neuvonnan 
kehittämiseksi saimme haastatelluilta vähän, mutta kokonaisuudessaan saatuja tuloksia voi-
daan hyödyntää työn kehittämisen tukena. 
 
Opinnäytetyömme aihe oli ajankohtainen, ei vaan Espoon kaupungin maahanmuuttajapalve-
luiden jälkihuollon, vaan myös yhteiskunnallisen tilanteen kannalta. Yhteiskunnallisessa kes-
kustelussa on voimakkaasti esillä nuorten syrjäytyminen ja maahanmuuttajanuorten katsotaan 
olevan erityisen haavoittuvassa asemassa. Psykososiaalisella ohjauksella pystytään vastaa-
maan kokonaisvaltaisemmin yksilön tuen tarpeeseen tilanteen monimuotoisuus huomioon ot-
taen. Pelkällä neuvonnalla jälkihuolto voisi jäädä pintapuoliseksi tueksi konkreettisiin pul-
miin. 
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The topic of this study is the psychosocial counselling and guidance provided by the immi-
grant services' aftercare program in Espoo. The aim of this study is to describe client experi-
ences about psychosocial counselling and guidance, and clients’ suggestions on developing the 
services. 
 
The theoretical background describes the client group in the aftercare program and how inte-
gration is promoted through services set in the Finnish legislation. This study concentrates on 
the services available in Espoo. The theoretical basis describes psychosocial counselling, and 
the counselling and guidance of immigrants on a more general level. The material was gath-
ered via semi-structured interviews and the material was analysed using the method of induc-
tive content analysis. We interviewed four clients of the immigrant services' aftercare pro-
gram in Espoo. The interviews were conducted as individual interviews and they were record-
ed and transcribed. The material was analysed based on predetermined themes. 
 
This study shows that the aftercare program provided by the immigrant services in Espoo has 
met its clients' needs and the clients have had positive experiences. The interviewees felt 
that the aftercare staff has been readily available and easy to approach if needed. Even 
though the interviewees had only a few suggestions about the development of the psychoso-
cial counselling, the findings of this study can be utilised in the development of the aftercare 
program. 
 
The topic of this study is  of current interest not only for the immigrant services' aftercare 
program in Espoo but also on a societal level. The marginalisation of the young is strongly 
represented in societal discourse and young immigrants are considered to be in a particularly 
vulnerable position. Psychosocial counselling can comprehensively support individuals regard-
ing their multifaceted needs. If the aftercare program consisted of only guidance, many seri-
ous problems might be left unsolved. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: psychosocial counselling, integration services, Immigrant services’ aftercare pro-

gram in Espoo, counselling and guidance of immigrants
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1 Johdanto 

 

Yhteiskunnallisessa keskustelussa on tällä hetkellä voimakkaasti esillä nuorten syrjäytyminen 

ja erityisen haavoittuvassa asemassa ovat maahanmuuttajanuoret. Tämä käy selville esimer-

kiksi Myrskylän vuonna 2012 tekemästä tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon perustuvasta 

EVA-analyysistä. Etenkin alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleet turvapaikanhakijat koh-

taavat suuria haasteita täysi-ikäistyessään ja he tarvitsevat kohdistettuja palveluja kotoutu-

miseensa ja itsenäistymiseen (Laitinen 2011, 121). Tähän tarpeeseen pyritään vastaamaan 

Espoon kaupungissa huhtikuussa 2014 toimintansa käynnistäneellä maahanmuuttajapalvelui-

den jälkihuollolla. Espoon maahanmuuttajapalveluiden jälkihuollossa työskentelee sosiaali-

työntekijä ja sosiaaliohjaaja. Opinnäytetyömme aihe valikoitui henkilökohtaisen mielenkiin-

tomme ja työelämäkumppanin kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata asiakkaiden kokemuksia psykososiaalisesta ohja-

uksesta ja neuvonnasta sekä näkemyksiä niiden kehittämiseksi Espoon maahanmuuttajapalve-

luiden jälkihuollossa. Tarkoituksena on, että jälkihuollon työpari pystyisi hyödyntämään opin-

näytetyön tuloksia työnsä jäsentämisessä ja kehittämisessä. 

 

Taustatiedoissa selvitämme jälkihuollon asiakasryhmän taustoja sekä kotoutumisen edistämis-

tä Suomen laissa tarkoitetuin palveluin ja siinä kohdennamme palveluiden tarjontaan Espoos-

sa. Teoria koostuu psykososiaalisesta ohjauksesta sekä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvon-

tatyöstä yleisemmällä tasolla. Aineistonkeruumenetelmänä käytetään puolistrukturoitua haas-

tattelua. Aineistonanalyysi toteutetaan aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. 
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2 Alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen saapuneet turvapaikanhakijat 

 

Ilman huoltajaa alaikäisenä Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden määrä on vaihdellut 

viime vuosina suuresti. Vuonna 2008 määrä oli huipussaan, kun Suomeen saapui 706 alaikäistä 

turvapaikanhakijaa ilman huoltajaa. Vuonna 2014 vastaava luku oli 196 (Maahanmuuttovirasto 

2015). Maat, joista alaikäisiä on saapunut viime vuosina eniten ovat Afganistan, Irak, Marokko 

ja Somalia. Alaikäiset turvapaikanhakijat lähtevät tai heidät lähetetään lähtömaan levotto-

muuksia pakoon. Lähtöön johtavia syitä voi olla esimerkiksi turvallisuustilanne maassa, vaino-

tuksi joutuminen, perheenjäsenen poliittinen aktiivisuus ja kunniaväkivallan uhka. (Työ- ja 

elinkeinoministeriön julkaisuja 2014, 9.) 

 

Kuvio 1 Ilman huoltajaa tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat vuosina 2006-2013 

 

 

Ilman huoltajaa Suomeen saapuva alaikäinen turvapaikanhakija asuu turvapaikanhakuproses-

sin ajan ryhmäkodeissa tai tukiasunnoissa. Ne ovat suunnattu pelkästään alaikäisille ja henki-

lökunta on mitoitettu samankaltaisesti kuin suomalaisissa lastenkodeissa. Saatuaan oleskelu-

luvan alaikäinen turvapaikanhakija siirtyy yleensä perheryhmäkotiin, jossa hän asuu täysi-

ikäistymiseen saakka. Alla listattuna alaikäisyksiköt Suomessa ja asukaspaikkojen määrät. 

(Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2014, 10.) 
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Kuvio 2 Alaikäisyksiköt Suomessa 2014 

 

 

Kun oleskeluluvan saanut täyttää 18-vuotta, on hänellä edessä omilleen muutto. Ei ole harvi-

naista, että täysi-ikäistyminen ja oleskeluluvan saaminen tapahtuvat lähellä toisiaan. Nuorella 

on tällöin edessä muutto suoraan ryhmäkodista kuntaan ja omaan asuntoon. Nuori saattaa 

muuttaa mihin tahansa kuntaan, joten ryhmäkodin tarjoama tuki oman asunnon etsimiseen ja 

siihen liittyvään ohjaukseen ei aina mahdollistu. Jälkihuollon palvelut eivät selvityksen mu-

kaan toteudu kaikille ryhmäkodista omilleen muuttavalle ja tämä voi johtaa siihen, että nuori 

joutuu asunnottomaksi, majailemaan sukulaistensa ja kavereidensa luokse eikä pääse kaikkien 

tarjolla olevien palveluiden piiriin. Palveluiden tarjonta ja käytännöt vaihtelevat paljon kun-

nittain. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2014, 14-15.) 

 

3 Kotoutumispalvelut 

 

Kotoutumispalveluja Suomessa ohjaa laki kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/1386). Se 

on laadittu tukemaan ja edistämään maahanmuuttajien kotoutumista sekä mahdollisuutta 

aktiiviseen osallistumiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämän lisäksi lain tarkoituksena on 

tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen sekä myönteisen vuorovaikutuksen lisää-

minen valtaväestön ja vähemmistöryhmien kesken. 

 

Valtion kotouttamisohjelmassa hallituksen painopisteiksi vuosille 2012-2015 mainitaan nuori-

sopolitiikan osalta maahanmuuttaneiden nuorten osallisuuden lisääminen, jonka ajatellaan 

mahdollistavan kotoutumista myös kaksisuuntaisesti kun kohtaamisia valtaväestön ja maa-

hanmuuttaneiden nuorten välille syntyy. Tavoitteena ja tarkoituksena on siis lisätä matalan 
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kynnyksen palveluita maahanmuuttajanuorille, jotta heillä olisi yhdenvertaiset mahdollisuu-

det itsenäistymiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. (Valtion kotouttamisohjelma 2012.) 

 

Kotoutumispalveluista vastaavat kunta ja TE-toimisto. Kuntien tarjoamat palvelut kotoutujille 

ovat suurelta osin peruspalveluja, jotka kuuluvat kaikille kuntalaisille esimerkiksi päivähoito 

sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi maahanmuuttajat tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa 

palvelujärjestelmän ymmärtämiseksi ja käyttämiseksi. Useissa kunnissa pakolaisten alkuvai-

heen palvelut ovat erityispalveluita, joita tarjotaan eri nimikkeillä kuten maahanmuuttaja-

palvelut, maahanmuuttajayksikkö tai –toimisto. Näiden erityispalveluiden asiakkaina pakolai-

set ovat useimmiten noin kolme vuotta, eli koko kotoutumisajan. Kunnissa maahanmuuttaja-

palvelut toimivat keskitetysti laajemman palvelukirjon tarjoajina, jotta palvelu olisi mahdol-

lisimman tehokasta ja kattavaa myös asiakkaan näkökulmasta. Monesti tällaisia maahanmuut-

tajapalveluita tarjoavat yksiköt toteuttavat myös laajemmin kunnan maahanmuuttotyötä, 

kuten koordinoivat vastaanottojärjestelyitä sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2014.) 

 

Kuntien lisäksi TE-toimistolla on iso rooli kotoutumispalveluissa. TE-toimiston tarjoamia ko-

toutumislain mukaisia erityisiä maahanmuuttajille tarkoitettuja palveluja sekä toimenpiteitä 

ovat alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma ja kotoutumiskoulutus. Myös TE-toimiston perus-

palvelut ovat maahanmuuttajien käytettävissä. Julkisen työvoima- ja yrityspalveluiden tar-

joamista rajoittavat määrärahat ja TE-toimiston työvoimapoliittinen harkinta, tällaisia palve-

luja ovat muun muassa työvälitys, ammatinvalinta- ja uraohjaus, työvoimakoulutus, palkkatu-

ki sekä yritystoiminnan käynnistämiseen kuuluvat palvelut. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014.) 

 

Kotoutumispalveluja tarjottaessa tulee selvittää asiakkaan yksilölliset tarpeet, jotta kotou-

tuminen olisi sujuvaa ja tehokasta molemmille osapuolille. Tärkeää on myös selvittää onko 

maahanmuuttajalla tarpeita erityispalveluille, kuten lapsille ja nuorille suunnatut erityiset 

kotoutumista tukevat toimenpiteet ja palvelut. Tämän vuoksi kunnan tarjoamat maahanmuut-

tajapalvelut ovat keskeisessä asemassa kotoutujan tarvitsemien palvelujen kartoittamisessa. 

Viranomaisten lisäksi palveluita tarjoaa laajalti myös kolmas sektori, jonka palveluja tulee 

hyödyntää kotoutumisen edistämisessä. Palveluiden tulisi olla oikea-aikaisia ja toisiaan tuke-

via, jotta saadaan muodostettua sujuva tarkoituksenmukainen kokonaisuus kullekin kotoutu-

jalle yksilöllisesti. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014.) 

 

3.1 Erityispalvelut 

 

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010, 3§-26§) määrittelee, että erityisiä toimenpiteitä 

tarvitsevalla maa-hanmuuttajalla tarkoitetaan henkilöä, joka tarvitsee tehostettuja kotout-

tamistoimenpiteitä sairauden, vamman tai muuten alentuneen toimintakyvyn, iän, perheti-
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lanteen, luku- ja kirjoi-tustaidottomuuden tai muun vastaavan syyn takia. Lain soveltamisesta 

lapseen mainitaan, että lapsen mielipiteet ja toivomukset on selvitettävä toimenpiteitä ja 

palveluita toteutettaessa sekä ottaa ne huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Lais-

sa erityispalveluita ei kuitenkaan ole listattu tai määritelty tarkoin. 26§:ssä muiksi kotoutu-

mista tukeviksi ja edistäviksi palveluiksi mainitaan maahanmuuttajalapsen ja - nuoren kotou-

tumista edistävät toimenpiteet ja palvelut, erityisiä toimenpiteitä tarvitsevan palvelut ja tu-

kitoimet, alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneen ja oleskeluluvan saaneen lastensuojelun jäl-

kihuollon toimenpiteet ja palvelut sekä muut toimenpiteet ja palvelut, joilla kannustetaan 

maahanmuuttajaa omatoimisesti hankkimaan yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja. 

 

Ilman huoltajaa maassa asuvan lapsen ja nuoren tuesta säädetään laissa kotoutumisen edis-

tämisestä 27§ ensimmäisessä momentissa, joka velvoittaa järjestämään hoivaa, huolenpitoa 

ja kasvatusta perheryhmäkodissa, tuetussa perhesijoituksessa tai muuten tarkoituksenmukai-

sella tavalla. Tässä pykälässä mainitaan myös, että ilman huoltajaa maassa asuva nuori voi 

olla edellä mainittujen palveluiden piirissä siihen saakka kunnes hän täyttää 21 vuotta tai 

kunnes hänellä on huoltaja Suomessa. Tällä perusteella Espoon maahanmuuttajapalveluiden 

jälkihuolto on nyt perustettu, pyrkimyksenä turvata erityisen haavoittuvassa asemassa ja syr-

jäytymisriskissä olevien alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden jo täysi-ikäistyneiden 

oleskeluluvan saaneiden nuorten elämää. 

 

3.2 Jälkihuolto maahanmuuttajanuorille 

 

Erityishuoltojärjestöjen liitto - EHJÄ ry on järjestänyt Suomessa ilman huoltajaa alaikäisenä 

turvapaikanhakijoina saapuneille jo täysi-ikäistyneille oleskeluluvan saaneille nuorille tuettua 

asumista vuodesta 1997 yhteistyössä Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien kanssa. Palvelu 

perustettiin silloin selkeästi esille nousseeseen tarpeeseen, kun valtionhallinnossa pyrittiin 

löytämään ratkaisu ilmenneeseen ongelmaan; osa 18-vuotta täyttäneistä omilleen muutta-

neista nuorista kohtasi erilaisia vaikeuksia, esimerkiksi kielitaidottomuuden ja byrokratian 

vaikeaselkoisuuden vuoksi. (Laitinen 2011, 121.) 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön laatimassa Kotoutumislain verkkokäsikirjassa listataan, että nuo-

rille tarjotun jälkihuollon muotoja voivat olla henkilökohtainen ohjaus, koulutuksen järjestä-

minen, oppisopimuksen tai työpaikan etsiminen, tuki-henkilö- tai tukiperhetoiminta, verkos-

tokartoitus, läheisneuvonpito, vertaistukiryhmät, elämänkertatyö, taloudellinen tuki sekä 

käyttövarat opintoja, harrastuksia, henkilökohtaisia tarpeita ja itsenäistymistä varten. Jokai-

sen nuoren kohdalla jälkihuollon tarve ja muoto räätälöidään yksilöllisesti. 

 

Maahanmuuttajille tarjottavasta jälkihuollosta puhuttaessa ei voida sivuuttaa Lastensuojelu-

lain keskeisiä periaatteita, koska nämä ohjaavat myös maahanmuuttajalapsille ja -nuorille 
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järjestettäviä palveluja. Lastensuojelulain (13.4.2007/417, 4§) mukaan siis myös jälkihuollon 

palveluiden on edistettävä asiakkaan suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia, pyrittävä ehkäise-

mään lapsen ongelmia ja puuttumaan tarpeeksi ajoissa havaittuihin ongelmiin ja palvelua jär-

jestäessä on huomioitava nuoren etu. 

 

4 Espoon kaupungin maahanmuuttajapalvelut 

 

Maahanmuuttajapalvelut ovat osa Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja. Sen tehtä-

vänä on auttaa maahanmuuttajaa suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa. Maahanmuut-

tajapalvelut tekevät kotoutumisen edistämistä määrittävässä laissa tarkoitetun alkukartoituk-

sen (1386/2010, 9§) ja yksilöllisen kotoutumissuunnitelman niille uusille pakolaisille, jotka 

eivät ole TE-toimiston asiakkaita (Kairamo, A-M. henkilökohtainen tiedonanto 19.1.2015). He 

tarjoavat ohjausta ja neuvontaa suomalaisesta yhteiskunnasta, sosiaaliturvasta, asumisesta, 

suomen kielen opiskelusta, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä perheenyhdistämisestä. Toi-

meentulotuen myöntäminen kuuluu maahanmuuttajapalveluille. Palvelua tarjotaan eri kielillä 

kuten englanniksi, venäjäksi ja somaliaksi. (Espoon kaupunki 2014.) Asiakkailla on lain mää-

räämä oikeus (1386/2010, 5§) saada palvelua hänen kotikielellään tai kielellä, jota hänen voi-

daan todeta ymmärtävän riittävästi asian laatuun nähden. Tämän vuoksi maahanmuuttajapal-

velut käyttävät tulkkeja. 

 

Maahanmuuttajapalveluiden asiakastyössä on moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu maa-

hanmuuttajatyön koordinaattori, johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijöitä, etuuskäsit-

telijöitä, toimistosihteeri, sairaanhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaaliohjaajia ja oh-

jaajia. (Espoon kaupunki 2014.) 

 

4.1 Alaikäisyksiköt Espoossa 

 

Alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen saapuville turvapaikanhakijoille Espoossa järjestetään 

majoitus ryhmäkodissa. Ryhmäkoti on 14-paikkainen ja koostuu kahdesta osastosta. Siellä 

heille tarjotaan hoito ja huolenpito turvapaikanhakuprosessin ajan. Jos nuorella on Suomessa 

sukulaisia tai muita läheisiä, on hänellä mahdollisuus asua yksityismajoituksessa turvapaikan-

hakuprosessin ajan ja sen jälkeen. (Espoon kaupunki 2014.) 

 

Kun nuori saa oleskeluluvan ja kuntapaikan Espoosta, hän voi muuttaa perheryhmäkotiin. Ki-

venlahden perheryhmäkoti on 7-paikkainen kodinomainen asumisyksikkö 13–17-vuotiaille 

maahanmuuttajanuorille. Päätehtävänä on nuorten kotoutumisen tukeminen. Nuoret asuvat 

perheryhmäkodissa kunnes täyttävät 18 vuotta, tai kunnes perheenyhdistäminen toteutuu. 

Kivenlahden perheryhmäkodin yhteydessä toimii 2-paikkainen harjoitteluasunto. Alaikäisyksi-
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köiden työyhteisöt ovat monikulttuurisia ja työntekijöillä on sosiaalialan koulutus. Näissä yk-

siköissä työskentelee myös sosiaalityöntekijä ja terveydenhoitaja. (Espoon kaupunki 2014.) 

 

4.2 Maahanmuuttajapalveluiden jälkihuolto 

 

Espoon maahanmuuttajapalveluiden jälkihuolto on kotoutumista tukeva erityispalvelu 18-21-

vuotiaille oleskeluluvan saaneille nuorille, jotka ovat tulleet Suomeen jo alaikäisinä hake-

maan kansainvälistä suojelua eli turvapaikkaa. Heille voidaan lain mukaan tarjota jälkihuollon 

toimenpiteitä siihen saakka kunnes henkilö täyttää 21-vuotta tai hänellä on huoltaja Suomes-

sa (1386/2010, 26-27§) tai kun hän saa Suomen kansalaisuuden (Vistbacka, A. henkilökohtai-

nen tiedonanto 19.1.2015). Espoon kaupunki ryhtyi tarjoamaan maahanmuuttajapalveluiden 

jälkihuoltoa vuoden 2014 huhtikuussa. Jälkihuollon työntekijöinä toimivat sosiaalityöntekijä 

ja sosiaaliohjaaja. Jälkihuollosta syntyvät kustannukset korvaa kunnalle ELY-keskus. 

 

Espoon maahanmuuttajapalveluiden jälkihuolto tarjoaa tukea nuoren itsenäistymiseen ja ko-

toutumiseen yhteistyössä asiakasnuoren muun verkoston kanssa. Jokaiselle nuorelle laaditaan 

yhdessä suunnitelma ja tukea tarjotaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Jälkihuollon palve-

lu sisältää tietoa, ohjausta, neuvontaa ja tukea muun muassa koulunkäyntiin ja koulutukseen 

hakeutumiseen, työssäkäyntiin ja työnhakuun, asumiseen ja asunnon hakuun, taloudellisiin 

asioihin, arjessa selviytymiseen, harrastustoimintaan ja asioimiseen muiden viranomaisten 

kanssa sekä psykososiaalista tukea. Jälkihuolto järjestää myös ryhmämuotoisia infoja sekä 

virkistystoimintaa. (Espoon kaupunki 2015.) 

 

5 Aiempia tutkimuksia aiheesta 

 

Opinnäytetyömme aihe on melko vähän tutkittu, koska turvapaikanhakija lapsia koskevat tut-

kimukset ja opinnäytetyöt on tehty paljolti alaikäisten vastaanottovaiheen yhteydessä. Ala-

ikäisenä ilman huoltajaa turvapaikanhakijoina maahan tulleiden jo oleskeluluvan saaneiden 

täysi-ikäisten jälkihuoltoa on järjestetty Suomessa vähän ja sen takia sitä on tutkittu tieto-

jemme mukaan vain Erityishuoltojärjestöjen liiton – EHJÄ ry:n toiminnan yhteydessä. Kuiten-

kin alaikäisiin turvapaikanhakijoihin kohdistuneet tutkimukset ja opinnäytetyöt tukevat opin-

näytetyömme aiheen tarpeellisuutta. Tulokset tukevat ajatusta siitä, että jälkihuollon ohja-

uksen tulisi olla psykososiaalista asiakkaan yksilöllisten ja monitahoisten haasteiden kohtaa-

miseksi sekä asiakkaan voimavarojen löytämiseksi. 

 

Sanna Heikkilän tutkimus EHJÄ ry:n tuetun asumisen mallin vaikutuksista osoittaa, että monil-

le asiakasnuorille ohjaaja voi olla ainut ”lähiaikuinen” ja tukea kaivattiin erityisesti käytän-

nön asioiden hoitamiseen etenkin asiakkuuden alkuvaiheessa. Heikkilän tutkimuksen tuloksista 
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käy ilmi, että asiakasryhmän ongelmat keskittyvät sosiaaliseen osallisuuteen ja henkiseen hy-

vinvointiin. Psykososiaalisella ohjauksella näihinkin haasteisiin pystyttäisiin tarjoamaan tukea. 

 

Vuosina 2008-2011 Yhteiset lapsemme ry:n projekti Yksintulleet pyrki edistämään alaikäisenä 

ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijoiden asemaa turvapaikkaprosessissa, yhteistyössä 

EHJÄ ry:n, Maahanmuuttoviraston ja Espoon ryhmä- ja perheryhmäkotien kanssa. Projektin 

aikana kehitettiin toimintamalleja lapsen edun arvioimiseksi vastaanotossa ja turvapaikkame-

nettelyssä sekä koulutettiin työntekijöitä psykososiaalisen asiantuntemuksen lisäämiseksi. Yksi 

kehityistä toimintamalleista lapsen edun arvioimiseksi on psykososiaalinen haastattelumalli 

sosiaalityöntekijöille, jotka pyrkivät selvittämään kokonaisvaltaisesti lapsen tilanteen. Turval-

lisuus, läheiset ihmissuhteet, hyvinvointi, kehitys ja identiteettitarpeet sekä kuulluksi tulemi-

nen ovat psykososiaalisessa haastattelumallissa keskeisiä lapsen tilanteen kartoittamiseksi 

hänen etunsa mukaisesti. (Alanko & Mustonen 2011, 27-30.) 

 

6 Psykososiaalinen ohjaus 

 

Psykososiaalinen käsitettä käytetään runsaasti ja monipuolisesti, mutta sille ei löydy yksiselit-

teistä määritelmää. Käsitteitä psykososiaalinen ohjaus, - tuki ja - työ käytetään sosiaalialan 

palveluiden yhteydessä kuvaamaan ohjauksen ja tuen syvyyttä sekä kokonaisvaltaisuutta. 

Granfeltkin esittää, että psykososiaalisen työn vahvuutena on nimenomaan sen kokonaisval-

taisuus. Kun esimerkiksi psykoterapian painottuessa vain ihmisen psyykkiseen puoleen ja sosi-

aalityön viitatessa yleisimmin yhteiskunnan heikossa asemassa olevien auttamiseen, mahdol-

listuu psykososiaalisessa työssä asiakkaan yksilöllinen tukeminen tilanteen monimuotoisuuden 

huomioon ottaen. (Granfelt 1993, 198; Helminen 2005, 24-25.) 

 

Psykososiaalisella työllä sosiaalialalla tarkoitetaan työtä, jolla pyritään vaikuttamaan yksilöi-

den tai ryhmien psyykkisiin ja sosiaalisiin osa-alueisiin (Vilén, Leppämäki & Ekström 2002, 18). 

Psykososiaalista lähestymistapaa selkeästi kuvaava ominaisuus on välittömään vuorovaikutuk-

seen pohjautuva auttamistyö, jossa korostuu yksilön ympäristön vaikutukset ja vuorovaiku-

tusmahdollisuudet ongelmien tarkastelussa. Tämä edellyttää työntekijältä taitoa käyttää eri-

laisia kasvokkaiseen vuorovaikutukseen perustuvia menetelmiä auttamistyössä. (Toikko 1997, 

180-181; Vilén ym. 2002, 18.) Psykososiaalista työtä voidaan käyttää lähestymistapana ennal-

taehkäisevään ja korjaavaan työhön. Ennaltaehkäisevässä työssä sillä tarkoitetaan enemmän 

elämäntilannetta kartoittavaa otetta ja korjaava työ on systemaattisempaa ja strukturoidum-

paa. (Granfelt 1993, 196-197; Helminen 2005, 24-25.) 

 

Psykososiaalista lähestymistapaa ohjaukseen käytetään erityisesti silloin, kun asiakkaan elä-

mäntilanne vaatii yksilökohtaista ohjausta tilanteen monimuotoisuuden vuoksi. Psykososiaali-

sesta työstä puhuttaessa ei ole kysymys tarkasta metodista, vaan sillä viitataan pikemminkin 
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lähestymistapaan, jolla pyritään ymmärtämään asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti. Kui-

tenkin asiakkaan elämäntilanteen haasteisiin kokonaisvaltaisesti puuttuminen on epärealistis-

ta. Työntekijän tulee ymmärtää ja auttaa asiakasta löytämään ne elämän osa-alueet, joihin 

keskittymällä pystytään vaikuttamaan ratkaisevasti asiakkaan elämätilanteeseen kokonaisuu-

tena. Asiakassuhteen alussa voi olla aiheellista ratkaista konkreettisempia pulmia kuten talou-

teen ja asumiseen liittyvät asiat, vaikka asiakkuuden syvempi tarkoitus olisikin ajatus- ja toi-

mintamalleihin vaikuttaminen. (Raunio 2009, 179-181.) 

 

Psykososiaalisen työn rinnakkaiskäsitteenä Vilénin ym. (2002, 18) mukaan pidetään vuorovai-

kutuksellista tukemista. Vuorovaikutuksellisen tukemisen tavoitteena on antaa asiakkaalle 

työkaluja omien voimavarojensa löytämiseen ja näin mahdollistaa voimaantumisen tunne. Jo 

vuorovaikutustilanne itsessään voi olla asiakkaalle voimaannuttava kokemus. Yksilöllisen oh-

jauksen laadun takaamiseksi ei riitä pelkkä asiakkaan kohtaaminen yksilönä, vaan tulee kun-

nioittaa häntä oman elämänsä asiantuntijana sekä keskustelemalla,  haastattelemalla että ha-

vainnoimalla kartoittaa hänen todellisia tarpeitaan. Psykososiaalisessa ohjauksessa työnteki-

jän ja asiakkaan välinen suhde on erittäin merkityksellinen. Asiakkaan kokemus autetuksi ja 

tuetuksi tulemisesta edesauttaa sitoutumaan yhteistyöhön. Tämä mahdollistaa asiakkaan voi-

maantumisen tunteen sekä oman hyvinvoinnin lisäämisen itsenäisesti. (Helminen 2005, 25-

26.) 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Lastensuojelun käsikirjassa jälkihuollon palveluita listat-

taessa mainitaan psykososiaalinen ohjaus, jolla siinä tarkoitetaan henkilökohtaista ohjausta ja 

neuvontaa esimerkiksi itsenäistyvän nuoren arjen hallinnassa sekä yhteiskunnan muihin palve-

luihin ohjaamista. Vaikka ryhmä- tai perheryhmäkodissa harjoitellaan itsenäiselle elämälle 

oleellisia taitoja, voi monella maahanmuuttajapalveluiden jälkihuollon asiakkaalla olla elä-

mänhallintataidot edelleen heikot. Lastensuojelun jälkihuollon asiakasnuorilla on jälkihuollon 

tarjoaman tuen lisäksi useimmiten myös muiden tahojen kuten perheen tai sijoituspaikan tar-

joama tuki, kun taas alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen saapuneilla nuorilla ei välttämättä 

ole syntynyt minkäänlaisia tukiverkostoja ja näin jälkihuollon rooli on nuoren elämässä erit-

täin tärkeä. Perheenyhdistämisen pitkittyminen ja kielteisten päätösten kasvava määrä lisää 

entisestään jälkihuollon tarvetta. Itsenäistyvä maahanmuuttajanuori tarvitsee siis konkreetti-

sen ohjauksen ja neuvonnan lisäksi psykososiaalista tukea oman elämän hallintaan. Esimerkik-

si koulumaailmaan ja työelämään siirtymiset ovat isoja askelia nuoren elämässä ja vaativat 

taitoja sekä jaksamista, jolloin nuori voi tarvita psykososiaalista ohjausta. (Työ- ja elinkeino-

minsteriön julkaisuja 2014, 28-29.) 

 

7 Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontatyö 
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Korhosen ja Puukarin mukaan ohjaus- ja neuvontatyöllä yleisesti tarkoitetaan laajassa merki-

tyksessään kaikkia toimintoja, joiden avulla henkilökohtaisella, ryhmäkohtaisella tai verkko-

välit-teisellä vuorovaikutuksella autetaan ihmisiä löytämään ratkaisuja erilaisiin ongelmiin ja 

haasteisiin omien arvojensa ja lähtökohtiensa mukaan sekä löytämään rakentavia tapoja elää 

eri yhteisöjen jäsenenä. Ohjaus ja neuvonta eroavat niin, että ohjauksessa pyritään saamaan 

asiakkaan elämäntilanteesta kokonaisvaltaisempi ja syvempi kuva, neuvonnassa taas tähdä-

tään löytämään konkreettisia ratkaisuja nopeasti asiakkaan ongelmiin. Korhonen ja Puukari 

näkevät ohjauksen ja neuvonnan toisiaan täydentävinä toimintatapoina, joiden pyrkimyksenä 

on edesauttaa ja tukea asiakkaiden mahdollisuuksia täysipainoisempaan elämään yhteiskun-

nassa. (Korhonen & Puukari 2013, 15-17.) 

 

Korhonen ja Puukari esittelevät Suen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontatyössä käytettä-

vän neljän kompetenssin mallin. Nämä neljä kompetenssia ovat ohjaajan suhde itseensä ja 

lähtökotiinsa, kulttuuritietoisuus, ammattitaito interventiostrategioiden kehittämiseksi sekä 

ymmärrys organisaatioiden ja instituutioiden vaikutuksesta monikulttuuriseen ohjaus- ja neu-

vontatyöhön. Näitä taitoja hyödyntäen voidaan luoda hyvä ja luottamuksellinen ohjaussuhde 

ja välttää riski, että ohjaus jäisi tekniseksi ja persoonattomaksi suoritukseksi ilman aitoa vuo-

rovaikutusta. (Korhonen & Puukari 2013, 19-20.) Kulttuurisensitiivisellä, asiakkaiden lähtö-

kohdat ja voimavarat huomioivalla työotteella voidaan mahdollisesti luoda parempia yksilölli-

siä ratkaisuja (Anis 2013, 148-149). Ohjaus- ja neuvontatyössä on oleellista hyvän ohjaussuh-

teen syntyminen sillä parhaimmillaan hyvä ohjaussuhde voi edistää asiakkaan kotoutumista 

(Korhonen 2013, 43). 

 

Maahanmuuttajan kotoumista tukevassa ohjaus-ja neuvontatyössä on työntekijän tärkeää olla 

tarkka havaitsemaan mikä kulttuurinen kehitystehtävä hänellä on saapuessaan uuteen maahan 

ja mitä haasteita hän on kokenut elämäntilanteensa kannalta. Maahanmuuttajan henkilökoh-

taisen kohtaamisen lisäksi on olennaista, että ohjaajat tekevät myös paljon yhteistyötä mui-

den asiakkaan kanssa työskentelevien tahojen kanssa toiminnan yhdensuuntaistamiseksi ja 

ohjattavan kotouttamisen tukemiseksi ja edistämiseksi. Mahdollisimman kokonaisvaltaisen ja 

kattavan ohjaus- ja neuvontatyön saavuttamiseksi työntekijöiden tulee rakentaa monipuolisia 

ja toimivia yhteistyöverkostoja, joiden kautta maahanmuuttajat voivat vastaanottaa erilaista 

tukea ja apua kotoutumisprosessin eri vaiheisiin. (Korhonen 2013, 40-45.) 

 

8 Opinnäytetyön toteutus 

 

Opinnäytetyön aihe valikoitui kiinnostuksemme ohjaamana. Olemme molemmat kiinnostuinei-

ta maahanmuuttajatyöstä, etenkin lasten ja nuorten parissa, sillä he ovat erityisen haavoittu-

vassa asemassa muuttaessaan uuteen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. 
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Huhtikuussa 2014 Espoossa aloitettiin uusi työmuoto, maahanmuuttajapalveluiden jälkihuolto, 

ilman huoltajaa maahan tulleille täysi-ikäisyyden saavuttaineille nuorille, koska katsotaan 

että he ovat erityisessä vaarassa syrjäytyä itsenäistymisen kynnyksellä. Olimme yhteydessä 

maahanmuuttajien jälkihuollon työpariin, koska meitä kiinnosti tehdä opinnäytetyö heidän 

työnsä parissa. Yhdessä opinnäytetyön aihetta pohtiessamme päädyimme, että selvitys nuor-

ten kokemuksista ja näkemyksistä heidän tarjoamaansa palvelua kohtaan olisi tarpeellinen, 

jotta työmuodon vakiintuessa sitä voitaisiin kehittää asiakkaiden tarpeet ja toiveet huomioi-

den. 

 

Tutkimuskysymykset, joihin opinnäytetyömme pyrkii vastaamaan ovat: 

 

1. Millaisia kokemuksia asiakkailla on Espoon maahanmuuttajapalveluiden jälkihuollon 

tarjoamasta psykososiaalisesta ohjauksesta ja neuvonnasta? 

 

2. Millaisia näkemyksiä asiakkailla on Espoon maahanmuuttajapalveluiden jälkihuollon 

psykososiaalisen ohjauksen ja neuvonnan kehittämiseksi? 

 

8.1 Laadullinen tutkimus 

 

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan ja ymmärtämään tutkit-

tavaa ilmiötä. Tavoitteena on tulkinnan antaminen käsiteltävästä aiheesta. Laadullisella tut-

kimuksella ei pyritä luomaan yleistettäviä tietoja kuten kvantitatiivisella tutkimuksella. Kvan-

titatiivinen tutkimus suosii lukuja ja määrällisyyttä, kun laadullisessa tutkimuksessa keskeistä 

on sanat ja lauseet. Siinä tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan mahdollisimman kokonaisvaltaises-

ti ja yksityiskohtaisesti, kun kvantitatiivisessa olennaista on tutkia tapausten joukkoa. Laadul-

lisessa tutkimuksessa ilmiöiden syvempi ymmärtäminen ja kiinnostus merkityksistä on olenais-

ta. Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus suosii työvälineenä kyselyitä ja lomakkeita, kun 

taas laadullisessa tutkimuksessa suositaan suoraa kontaktia tutkijan ja tutkittavan välillä. 

(Kananen 2014, 18-19.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä löytämään totuutta tutkittavasta aiheesta (Vilkka 2005, 

98). Tutkimusmetodeina käytetään laadullista tutkimusta tehdessä sille ominaisia välineitä 

kuten teemahaastattelu, ryhmähaastattelut ja osallistuva havainnointi. Kohdejoukko on laa-

dullisessa tutkimuksessa tarkoin valittu ja satunnaisotoksen menetelmää ei käytetä. Tutkitta-

vat tapaukset käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan tutkimuksen tarkoituksen ja 

sen yksilökohtaisuuden mukaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 164.)  

 

Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus. Tarkoituksena on kuvata asiakkaiden kokemuksia 

ja näkemyksiä eli kuvata ilmiötä syvyyssuunnassa eikä niinkään määrällisesti. Tutkinnan läh-
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tökohtana on luonnollinen todellinen elämä sekä siihen liittyvät tilanteet. Tiedonkeruun me-

netelmänä on käytetty haastattelua eli ihmisiä suositaan informaation lähteenä. Kuten kvali-

tatiivisessa tutkimuksessa yleensäkin tämän opinnäytetyön perusta on aineiston kokonaisval-

tainen ja yksityiskohtainen tarkastelu, eikä olemassa olevan teorian tai väittämän oikeaksi 

vahvistaminen. (Hirsjärvi ym. 2013, 164.) 

 

8.2 Aineistonkeruu 

 

Opinnäytetyömme aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui puolistrukturoitu haastattelu. Valit-

semalla puolistrukturoidun haastattelun se mahdollistaa materiaalia tuotettavan samoista 

teemoista, mutta kuitenkin eri näkökulmista. Tämän haastattelumetodin yhtenä etuna on, 

että aineistonkeruuta on mahdollista säädellä joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla ja 

vuorovaikutuksen suoruus mahdollistaa tiedonhankinnan suuntaamisen haastattelutilanteessa. 

Tämä vapauttaa myös omalta osaltaan haastattelun suuntautumisen pelkästään tutkijan näkö-

kulmaan pohjautuen ja asettaa tutkittavien äänen enemmän kuuluville. Puolistrukturoitu 

haastattelu ottaa huomioon, että haastateltavien tulkinnat käsiteltävistä asioista ja heidän 

asioille antamansa merkitykset ovat keskeisiä sekä että kyseiset merkitykset syntyvät vuoro-

vaikutuksessa. Tämä haastattelumenetelmä ei myöskään ota haastatteluun liian ohjaavaa 

otetta, joka saattaisi määrätä kuinka ”syvälle” aiheen käsittelyssä voi mennä. (Hirsjärvi & 

Hurme 2001, 47-48.) 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastateltavien valinnassa ei useinkaan puhuta otoksesta vaan 

harkinnanvaraisesta näytteestä, jolla pyritään kuvaamaan haastateltavien valikoimista aineis-

ton laadullisen merkityksen kannalta eikä niinkään määrällisessä merkityksessä. Tutkimusai-

neistolla ei pyritä laajoihin yleistyksiin, vaan ilmiöiden ymmärtämiseen ja niiden selittämi-

seen mahdollisesti uudesta näkökulmasta. Jo muutamalla haastattelulla pystytään rakenta-

maan laadullisen tutkimuksen kannalta merkityksellinen aineisto, kun analyysi tehdään perus-

teellisesti. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 58-59; Vilkka 2005, 126.)  

 

Tutkimukseen haastateltavat valikoituivat Espoon maahanmuuttajapalveluiden jälkihuollon 

työparin nykyisestä asiakasryhmästä. Heidän asiakasmääränsä vaihtelee ja on opinnäytetyön 

toteuttamisen aikana noin 25 henkilöä, eli haastateltavat valikoituivat melko pienestä ryh-

mästä.  Henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissaan he kertoivat asiakkailleen toteutettavasta 

tutkimuksesta, ja pyysivät heitä osallistumaan haastatteluun sekä antoivat kirjallisen haastat-

telukutsun (ks. liite 1). Osallistuminen oli heille täysin vapaaehtoista ja heitä ei millään ta-

voin siihen velvoitettu. Oletuksena oli että haastatteluun osallistuisi kolmesta kuuteen nuor-

ta. Resurssien puutteen vuoksi haastatteluun valikoituivat asiakkaista vain ne, jotka pystyivät 

osallistumaan haastatteluun ilman tulkkia.  
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Haastateltavaksi suostui viisi asiakasta, joista neljän kanssa haastattelu toteutui. Haastattelut 

toteutettiin joulukuun 2014 ja tammikuun 2015 aikana asiakkaille parhaiten sopivissa paikois-

sa, mutta kuitenkin yksityisyys huomioon ottaen. Toteutimme yksilöhaastattelut niin, että 

molemmat opinnäytetyöntekijät olivat paikalla. Pyrimme käyttämään sitä voimavarana ja 

välttämään mahdollisen valta-asetelman syntymistä. Tarkoituksena oli luoda avoin ja rento 

ilmapiiri, jotta haastateltavan olisi helpompi jakaa kokemuksiaan ja näkemyksiään. Avointa ja 

rentoa ilmapiiriä loimme esimerkiksi ennalta harkitulla tilajärjestelyllä sekä omalla tietoisella 

läsnäololla. 

 

8.3 Aineistonanalyysi 

 

Laadullisen tutkimuksen aineistonanalyysin pyrkimyksenä on tuoda aineistoon selkeyttä ja sitä 

kautta luoda tietoa tutkimuksen aiheesta. Analyysia tehdessä keskeistä on tiivistää aineisto ja 

sisällyttää siihen edelleen kaikki informaatio. (Eskola & Suoranta 2008, 137.) Sisällönanalyysi 

pohjautuu tulkintaan ja päättelyyn, sillä luodaan kerätystä aineistosta käsitteellisempää ku-

vaa (Tuomi & Sarajärvi 2011, 112). 

 

Aloitimme aineistolähtöisen sisällönanalyysin litteroimalla kaikki haastattelut osittaisella lit-

teroinilla. Se vastaa tutkimuksemme tavoitteeseen paremmin kuin kokonaan litterointi, jossa 

muun muassa tauot ja äänenpainot tulisi kirjata. Tällaista tarkkaa litteroinnin tapaa käyte-

tään erityisesti diskurssianalyysia tehdessä ja se ei ole relevanttia tämän opinnäytetyön yh-

teydessä. (Vilkka 2005, 115.) 

 

Käytimme Tuomen ja Sarajärven esittelemää (2013, 108-111) Miles ja Hubermanin kolmivai-

heista aineistolähtöistä sisällönanalyysimenetelmää. Ensimmäisessä vaiheessa pelkistimme 

aineiston eli karsimme epäolennaisen materiaalin pilkkomalla sen osiin. Tutkimustehtävämme 

ohjasi aineiston koodaamista, alleviivasimme erivärisillä kynillä kuvaavia ilmaisuja. Toisessa 

vaiheessa ryhmittelimme alkuperäisilmaisut käymällä niitä läpi ja etsimällä niistä samankal-

taisuuksia ja eroavaisuuksia. Saman sisältöiset alkuperäisilmaukset ryhmittelimme ja an-

noimme niille pelkistetyt ilmaukset. Tämän jälkeen teemoittelimme aineiston. Teemoittelulla 

pyrimme jäsentämään opinnäytetyömme tutkimuskysymysten kannalta olennaista tietoa ai-

neistosta. Tekstiaineistosta siis jaotellaan kokoelma erilaisia vastauksia ja tuloksia. (Eskola ja 

Suoranta 2008, 178-179.) 

 

9 Tulokset 

 

Valmis aineisto vastasi selkeästi ennaltamääriteltyihin aihepiireihin, jotka olivat kokemukset 

psykososiaalisesta ohjauksesta ja neuvonnasta sekä näkemykset niiden kehittämisestä.  Tulok-
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sia kuvatessa olemme eritelleet neuvonnan ja ohjauksen omiksi kappaleiksi. Aineisto oli niuk-

kaa, koska haastateltavia oli vain neljä ja kokemukset sekä näkemykset olivat samankaltaisia. 

 

9.1 Kattava neuvonta 

 

Kaikki haastateltavat kertoivat saaneensa neuvontaa yleisesti asumiseen ja arkielämään liit-

tyen niin ennalta sovituissa tapaamisissa kuin tarvittaessa ohjausaikojen ulkopuolella. 

 

”Kaikesta on ollut puhetta, asunnosta, koulutuksesta ja kaikesta.” –haastateltava 2 

 

Kolme neljästä haastateltavasta on saanut neuvontaa myös paperiasioihin, kuten lomakkeiden 

täyttämiseen Kansaneläkelaitokselle tai muuhun viranomaisyhteistyöhön.  

 

”Kun mä haluan hakea suomalaista kansalaisuutta niin tarvitsen apua, että saan paperit 

täyttää, kun en tiedä miten.” –haastateltava 3 

 

Erittäin mielekkäänä kolme haastateltavista piti harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan liittyvää 

tietoa ja ohjeistusta. Taloudellista tukea, kuten toimeentulotuen ja muuta apua raha-

asioissa, kertoi saaneensa jokainen haastateltava. Myös työhön ja koulutukseen liittyvissä asi-

oissa, kaikki olivat saaneet neuvontaa. Vain yksi haastateltavista otti esille terveyttä käsitte-

leviä asioita. 

 

”Me puhuttiin myös kesätöitä, että voi hakea yhdessä.” –haastateltava 4 

 

”Rahaa, jos menee enemmän..niin he katsovat jos voi antaa.” –haastateltava 1 

 

Haastatteluissa kävi siis ilmi, että saatu neuvonta on kattanut ne elämän osa-alueet, joihin 

sitä on koettu tarvittavan. Asiakassuhteen alussa onkin aiheellista ratkaista konkreettisempia 

pulmia ja tällä tavoin vahvistaa asiakkaan ja työntekijän välistä suhdetta, joka taas edesaut-

taa paremman yhteistyön sekä luottamuksellisen ohjaussuhteen syntymistä. Onnistuneen psy-

kososiaalisen ohjauksen kannalta asiakkaan ja työntekijän välinen suhde onkin erittäin merki-

tyksellinen. (Helminen 2005; Raunio 2009, 181) 

 

Jälkihuollossa käytettävän alkuhaastattelulomakkeen mukaan jälkihuollon työpari tarjoaa 

neuvontaa esille tulleiden asioiden lisäksi myös ihmissuhteisiin, mutta kukaan haastateltavista 

ei tuonut asiaa esille tai kysyttäessä kokenut tarvinneensa siihen apua. 

 

9.2 Positiiviset kokemukset ohjauksesta 
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Kaikki haastateltavat olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen ja jakoivat vain positii-

visia kokemuksia. Jokainen koki, että jälkihuollon työntekijöihin on helppo ottaa yhteyttä ja 

he ovat hyvin tavattavissa niin puhelimitse kuin toimistolla. Haastatellut kuvasivat suhdettaan 

työntekijöihin läheiseksi, verraten heitä esimerkiksi vanhempiinsa ja perheeseensä. Yksi haas-

tateltava korosti erityisesti tunnettaan välitetyksi tulemisesta, myös muiden haastateltavien 

kokemus aidosta huolenpidosta välittyi. 

 

”Mä en edes tiennyt, et miten he voi auttaa mua. Mut nyt miten ne on auttanut, ni mä tun-

nen ne nyt tosi hyvin ja se on aika hyvä ja ne on aika hyviä ihmisiä.” –haastateltava 2 

 

”Kaverit sanoo, et sulla on hyvä - niinku huoltaja.” –haastateltava 3 

 

”Tuntuu ihan kuin ne ois mun vanhemmat.” –haastateltava 1 

 

Haastatteluiden perusteella asiakkaat ovat saaneet oikea-aikaista palvelua, koska jokainen 

koki, että työntekijät ovat voineet auttaa heitä kaikessa mihin he ovat kokeneet tukea tarvit-

sevansa. Yksi haastateltavista kertoi olleensa aiemmin Espoon aikuissosiaalityön asiakkaana, 

mutta sieltä hän ei kokenut saaneensa apua tarvitsemaansa ja ohjauduttuaan jälkihuollon 

ohjaukseen, hän on ollut tyytyväinen saamaansa palveluun. Yksi haastateltava toi esille myös 

kokemuksen tyytymättömyydestään jälkihuoltoon, hän kertoi hankintoihin liittyvistä ongel-

mista. 

 

9.3 Näkemyksiä kehittämiseen 

 

Selviä kehittämisehdotuksia haastateltavilta tuli hyvin vähän, koska haastattelujen mukaan he 

ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Yksi haastateltava kuitenkin toivoi saavansa enemmän 

taloudellista tukea tarpeellisiin hankintoihin. Yhteistä vapaa-ajantoimintaa esimerkiksi koulu-

jen loma-aikoina toivoi myös yksi haastateltava.  

 

”Kun on lomaa, jos me tehtäis yhdessä jotain.  Mä tykkään ainakin,  

jos me tehdään yhdessä jotain.” –haastateltava 3 

 

10 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Opinnäytetyömme kokonaisluotettavuuteen vaikuttava tekijä on sen läpinäkyvyyys. Olemme 

pyrkineet perustelemaan toteutuksessa tekemiämme valintoja mahdollisimman tarkasti läh-

dekirjallisuuteen nojaten. Luotettavuutta on arvioitu koko prosessin ajan. (Eskola & Suoranta 

2008, 208, 210.) Opinnäytetyömme voidaan katsoa olevan pätevä, kun sen teemoiteltu aineis-

to vastaa ennaltamääriteltyihin päämääriin ja tutkimuskohteeseen. Tulokset näin ollen voi-
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daan asettaa siihen sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiin, josta opinnäytetyö rajattiin. 

(Varto 1992, 103-108.) 

 

Jälkihuollon työpari rekrytoi haastateltavat tutkimukseemme asiakkaiden yksityisyydensuojan 

säilyttämiseksi, tämä aiheutti kuitekin sen, että työntekijät tietävät keitä asiakkaista tutki-

mukseen on haastateltu. Tällä voi olla vaikutusta haastateltavien antamiin vastauksiin. Niin 

kuin Hirsjärvi ym. (2013, 206) esittävät, että luotettavuutta voi heikentää haastateltavan halu 

miellyttää kuulijaa vastauksillaan. Haastatteluista saatu aineisto olisi saattanut olla luotetta-

vampi ja kattavampi, jos meillä olisi ollut resursseja tulkkien käyttöön. Tällä olisi voitu myös 

välttää mahdolliset kielimuurin aiheuttamat väärinymmärrykset puolin ja toisin. Toisaalta 

ymmärystä haastattelijan ja haastateltavan välillä voi vaikeuttaa kielen lisäksi myös erilainen 

kokemustausta ja sen pohjalta ympäröivän todellisuuden eritavalla tulkitseminen (Rastas 

2005, 80). Tulkin käyttäminen ei kuitenkaan automaattisesti poista luotettavuutta heikentäviä 

tekijöitä, vaan siihen liittyy myös eettisiä pulmia sekä riski tulkin inhimillisiin erehdyksiin tai 

epäammattimaisuuteen. 

 

Tutkimuksen tekijöitä koskee aina tutkimusetiikka eli hyvän tieteellisen käytännön säännöt. 

Hyvän tieteellisen käytännön mukaan tutkijoilta vaaditaan ehdotonta rehellisyyttä tutkimuk-

sen teko vaiheessa ja tuloksia kirjattaessa. Myös kunnioitus muita tutkijoita kohtaan on osa 

hyvää käytäntöä. Esimerkiksi tarkka lähdeviittaaminen ja tutkimuksen avoimena pitäminen on 

ollut keskeisessä asemassa tutkimusetiikan kannalta. Opinnäytetyön aloittamisesta asti olem-

me ottaneet huomioon tiedonhankintaan ja julkistamiseen liittyvät tutkimuseettiset periaat-

teet. Meitä on opinnäytetyötä tehdessä koskenut hyvän tieteellisen käytännön lisäksi esimer-

kiksi tiukka salassapitovelvollisuus asiakkaiden yksityisyyttä koskien. Opinnäytetyötämme teh-

dessä kunnioitimme haastateltavien itsemääräämisoikeutta niin, että osallistuminen perustui 

täysin vapaaehtoisuuteen. Keräsimme haastatteluita ja tiedon käsittelyä varten myös kirjalli-

sen suostumuksen. Haastatteluissa teimme selväksi, että kaikki saamamme tieto käsitellään 

anonyymisti ja tietoa käytetään vain tämän opinnäytetyön tekemiseen. Tuloksista ei käy sel-

ville, että kuka haastateltavista on sanonut mitäkin. (Hirsjärvi ym. 2013, 23; Vilkka 2005, 29-

33.) 

 

11 Pohdinta 

 

Opinnäytetyömme aihe oli erittäin ajankohtainen, ei vaan Espoon kaupungin maahanmuutta-

japalveluiden jälkihuollon kannalta, vaan myös yhteiskunnallisen tilanteen valossa. Yhteis-

kunnallisessa keskustelussa on voimakkaasti esillä nuorten syrjäytyminen ja erityisessä syrjäy-

tymisvaarassa katsotaan olevan juuri maahanmuuttajanuoret. Jälkihuolto pystyy osaltaan 

tuomaan ratkaisuja tähän problematiikkaan, tarjoamalla tarkemmin kohdistettuja kotoutta-

mispalveluja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. 
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Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata asiakkaiden kokemuksia psykososiaalisesta ohjauk-

sesta ja neuvonnasta sekä näkemyksiä niiden kehittämiseksi. Opinäytetyömme tulokset ja 

niistä tekemämme johtopäätökset puhuvat sen puolesta, että jälkihuollosta on ollut hyötyä 

asiakasnuorille ja työntekijät on koettu helposti lähestyttäväksi. Toisin sanoen asiakkaat ovat 

kokeneet jälkihuollon matalan kynnyksen palveluna. Neuvonta on tulosten mukaan vastannut 

asiakkaiden tarpeisiin. Haastatellut asiakkaat toivat esille kaikki osa-alueet jälkihuollon tar-

koamasta neuvonnasta paitsi ihmissuhdeasiat. Näistä ei välttämättä ole koettu tarvetta puhua 

työntekijöiden kanssa, koska useampi haastateltava kertoi, että heillä on läheisiä ystäviä joi-

den kanssa näistä asioista on mahdollista puhua. Uskomme myös, että ihmissuhteista puhumi-

nen ja ylipäätään niiden esille ottaminen ammattilaisten kanssa voi olla kulttuurisidonnaista. 

Myös Puukari ja Korhonen kertovat, että yhteisöllisissä kulttuureissa on länsimaita yleisempää 

puhua henkilökohtaisista ongelmista läheisille kuin ammattiauttajille. 

 

Niin kuin jo aiemmin tässä opinnäytetyössä mainitaan, on asiakkaan ja työntekijän välisellä 

suhteella on tärkeä merkitys psykososiaalisen ohjauksen onnistumiselle. Jälkihuolto on uusi 

palvelu ja näin asiakassuhteet ovat vielä melko alussa, mutta opinnäytetyön tulokset viittaa-

vat siihen, että työntekijät ovat jo onnistuneet luomaan hyvän ohjaussuhteen haastateltuihin 

asiakkaisiin. Psykososiaalisen ohjauksen kannalta olennaista on, että työntekijä ymmärtää 

asiakkaan tilanteen ja auttaa häntä löytämään tilanteestaan ne asiat, joihin vaikuttamalla 

voidaan tukea kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilannetta. 

 

Haastatteluin kerätty aineisto vastasi hyvin tutkimuskysymykseen kokemuksista, mutta näke-

myksiä kehittämiseen saimme niukemmin. Eskola ja Suoranta sanovat, että laadullisessa tut-

kimuksessa aineiston määrällä ei ole suoraa vaikutusta tutkimuksen tuloksien laatuun. Tässä 

opinnäytetyössä haastatteluilla kerätty aineisto on kuitenkin selkeästi liian niukkaa. Uskom-

me, että tähän suurin syy on yhteisen kielen puuttuminen. Tämä saattoi aiheuttaa sen, että 

haastateltava ei ole pystynyt tuomaan esille kaikkia kokemuksiaan, joko suomenkielen ym-

märtämisen puutteen tai kielentuottamisen vaikeuden vuoksi. Aineisto olisi saattanut siis olla 

laajempi, jos tulkkien käyttö olisi ollut mahdollista. Toisaalta tulkin käyttökään ei välttämät-

tä takaisi laajempaa aineistoa, koska nuorten voi olla vaikeaa ylipäätään pukea toiveitaan ja 

tarpeitaan sanoiksi. Näkemyksemme mukaan ihmisten voi olla vaikea toivoa palveluilta jotain 

uutta, etenkin ollessaan tyytyväisiä jo olemassa olevaan tilanteeseen. Haastateltujen asiak-

kaiden kokemustaustat voivat olla osa syy siihen, että on vaikeaa toivoa palveluilta sellaista 

jota heille ei ole ennen tarjottu. 

 

Haastattelutilanteet itsessään sujuivat hyvin. Pyrkimyksenä oli luoda rento ja avoin tunnelma, 

jotta nuorten olisi helpompi jakaa kokemuksiaan ja näkemyksiään. Rentoa tunnelmaa loimme 

esimerkiksi tarjoiluilla ja tilavalinnoilla. Tässä onnistuimme mielestämme hyvin ja haastatte-
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lutilanteet olivat onnistuneita. Nuoret vaikuttivat rennoilta ja jutustelimme myös haastatte-

lun ulkopuolisia asioita. Toivomme, että haastatteleminen itsessään oli voimaannuttava ko-

kemus osallistuneille. Tarjosimme heille mahdollisuuden tulla kuulluksi heitä koskevissa asi-

oissa. 

 

Aineiston vähäisyyteen vaikuttavia tekijöitä on varmasti useita. Ehkä haastatteluun osallistui 

vapaaehtoisesti vain ne nuoret, joiden kokemukset jälkihuollosta ovat vain positiivisia. Haas-

tateltavat tiesivät, että työntekijät tietävät kuka haastatteluun osallistuu ja kuka ei. Näin 

ollen negatiivista palautetta ei ehkä haluttu antaa. Olisimme voineet rekrytoida haastatelta-

vat itse esimerkiksi järjestämällä infotilaisuuden kaikille nuorille ja näin ollen madaltaa kyn-

nystä osallistua haastatteluun. Sillä olisi myös vältetty se, että työntekijät tietävät kuka haas-

tatteluun on osallistunut. Haastatteluun osallistumisen kynnys saattoi olla liian suuri nuorille 

kielen asettaman haasteen vuoksi. Pohdimme, että haastattelujen toteuttaminen ryhmähaas-

tatteluin olisi voinut rohkaista nuoria puhumaan enemmän ja vastaukset olisivat näin olleet 

kattavampia. Ryhmähaastattelussa toisaalta nuori ei välttämättä halua jakaa henkilökohtaisia 

kokemuksiaan, koska muut nuoret kuulevat ja ehkä arvottavat toisen vastauksia. 

 

Eskola ja Suoranta sanovat, että aineistoa ei aluksi kannata ahnehtia liikaa vaan tarkasti ana-

lysoida pieni otos ja sen jälkeen koetella tuloksia laajemassa aineistossa. Jos opinnäytetyöm-

me aihetta ja sen yleistettävyyttä haluttaisiin tutkia, voitaisiin se toistaa laajemmalla otok-

sella. Opinnäytetyömme aineiston kattavuutta voisi tutkia haastattelemalla lisää jälkihuollon 

asiakkaita, jotta voitaisiin todeta onko saturaatiopiste täyttynyt eli onko tutkimustulokset 

yleistettävissä koko asiakasryhmään. 

 

Opinnäytetyömme tuotti aineiston niukkuudesta huolimatta jälkihuollon työntekijöille hyödyl-

listä tietoa. Se osoitti, että jälkihuolto on ollut haastateltaville tarpeellista ja asiakkaat ovat 

olleet tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen ja neuvontaan. Työntekijät voivat halutessaan käyt-

tää saatuja tuloksia työnsä kehittämisen tukena. 
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Liite 1 Tutkimuslupa 
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Liite 2 Haastattelukutsu 

 

Moi! 

 

Ollaan kaksi sosionomiopiskelijaa Espoon Laureasta ja ha-

luaisimme haastatella sinua osana opinnäytetyötämme. 

Tutkimme jälkihuollon palvelua asiakkaan näkökulmasta 

ja haluaisimme kuulla sinun mielipiteesi ja kokemuksesi! 

Jos haluat tulla haastatteluun, ilmoita siitä Annikalle tai 

Aino-Marjalle ja me otamme sinuun yhteyttä. Voit laittaa 

myös meille sähköpostia, jos haluat tietää haastattelusta 

enemmän. 

 

Terkuin, 

Elli ja Maija 

elli.koskivirta@laurea.fi        

maija.toivonen@laurea.fi  

mailto:elli.koskivirta@laurea.fi
mailto:maija.toivonen@laurea.fi
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Liite 3 Lupalomake puhelinnumeron luovuttamiseksi 

 

LUPALOMAKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annan luvan luovuttaa puhelinnumeroni Elli Koskivirralle ja Maija Toivoselle haastatte-

luun kutsumista varten. 

 

 

 

Paikka ja pvm  Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Liite 4 Haastattelurunko 

 

Haastattelun runko 

 

Taustatiedot: ikä, sukupuoli, asumismuoto 

 

Asiakkuuden kesto ja tapaamiskerrat? 

 

Kuinka usein tapaa jälkihuollon työntekijää? 

 

Mihin asioihin olet kokenut tarvitsevasi apua/ohjausta? 

 

Millaista ohjausta ja neuvontaa olet saanut jälkihuollon työntekijältä asiakkuutesi aikana? 

- toimeentulotuki/taloudellinen tuki  

- koulutus 

- työelämä 

- asuminen 

- arjessa selviytyminen 

- viranomaisyhteistyö (KELA, TE-toimisto…) 

- terveys 

- ihmissuhdeasiat 

 

Miten olet kokenut saamasi ohjauksen ja neuvonnan? 

 

Millaista muuta ohjausta olisit kaivannut? 

 

Mikä on ollut hyvää/huonoa tapaamisissa jälkihuollon työntekijän kanssa? (kuulluksi tulemi-

nen) 

 

Mitä ohjauksessa ja neuvonnassa tulisi kehittää? 
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Liite 5 Lupalomake tietojen käsittelemiseksi 

 

LUPALOMAKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annan luvan käyttää haastattelussa antamiani tietoja Laureassa opinnäytetyön tekemisessä. 

Tiedot käsitellään anonyymisti. 

 

 

 

Paikka ja aika   Allekirjoitus 
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Liite 6 Teemoiteltu aineisto (esimerkki) 

 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistettyilmaus Teema 

 
”jos mulla on ollut jotain asi-
aa on voinu soittaa” 
 
”Eli me puhuttiin .. sellasta 
jos tulee jotain vaikeeta” 
 
”tosi hyvä kun ne kertoi kaikki 
asiat, että mitä vaan tulee 
niin voi auttaa. tosi mukavaa” 
 
”molemmat mä tunnen niin 
on helppo keskustella” 
 
”mä haluan heiltä pyytää 
apua” 
 
”voin pyytää joo (helposti 
apua)” 
 
”mitä vaan tarvitsen he voi-
vat auttaa ja silloin jos en 
ymmärrä tai löydä johonkin 
espoossa voin soittaa heille” 
 
”tuntuu hyvältä..ku mä pyysin 
apua, he auttavat” 
 
”kun mä soitan he vastaavat 
puhelimeen .. matinkylän so-
siaali ku mä soitan mä en 
löydä aina” 

 
Matala kynnys hakea apua 
jälkihuollon työntekijöiltä 

 
Positiivisia kokemuksia ohja-
uksesta 

 


