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Opinnäytetyössä tarkastelemme lapsi- ja perhetyön sekä päihdetyön tarkoituk-
senmukaista yhdistämistä Helsingin Diakonissalaitoksen Perheen Yhdistetyn 
Hoidon Yksikkö Pyyssä, joka on päihde- ja perhekuntoutuksen terapeuttinen 
yhteisö Helsingissä. Opinnäytetyö vastaa tutkimuskysymyksiin: Kuinka lapsi 
kuuluu ja näkyy yhteisön arjessa? Toteutuuko lapsi- ja perhetyö yhteisössä 
päihdetyön rinnalla tarkoituksenmukaisesti?   

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja menetelmänä käytettiin 
havainnointia, jota täydennettiin learning cafe -ryhmätöillä. Havainnointi kohdis-
tettiin lapsen tarpeiden ja äänen kuulumiseen Pyyn arkisessa toiminnassa ja 
toiminnan rakenteissa. Opinnäytetyön teoriapohja perustuu yhteisöllisen päih-
dekuntoutuksen ja perhetyön lisäksi lapsen osallisuuteen ja lapsen etuun. Li-
säksi opinnäytetyössä pohditaan Helsingin Diakonissalaitoksen kristillisiä arvoja 
aikuisten ja lasten kanssa toteutettavan diakonian näkökulmasta. 

Tuloksista saatiin tietoa lapsen asemasta yhteisössä ja kehittämistarpeista. Tu-
losten mukaan lapsen edun huomioonottaminen toteutuu hyvin.  Merkittävim-
mäksi kehittämisen kohteeksi nousi lapsen osallisuus yhteisön tasavertaisena 
jäsenenä. Yhteisön antama vertaistuki koettiin suurena voimavarana kuntoutu-
miselle sekä lasten turvalliselle kasvulle. Tutkimustulokset todistivat, että perhe- 
ja päihdetyö eivät ole toisiaan poissulkevia työmuotoja. 

Asiasanat: Yhteisöllinen päihdekuntoutus, perhetyö, lapsen osallisuus, lapsen 
etu. 

  



ABSTRACT 

Raunio, Sanna and Sivonen, Helena. I am here too. Children’s voice in  Thera-
peutic community Pyy for substance abusesrs. 51 p, 2 appendices. Language: 
Finnish. Spring 2015. Diaconia University of Applied Scienses. Sanna Raunio: 
Degree programme in social services, option in social services,  Christian child-
hood work and education. Bachelor of social services. Helena Sivonen: Degree 
programme in social services, option in social services. Diaconial social work. 
Bachelor of social services. 

The aim of the thesis was to table what is the balance between child- and family 
work and substance work in the Therapeutic community Pyy. The other aim was 
to find children’s voice and table how are children’s interest and participation 
taken into consideration. The main questions are: how are child- and family 
work and substance work balanced and how children’s voice is heart in com-
munity?  

The study was conducted using qualitative research methods observation and 
learning café teamwork. Observation was applied to the children’s needs partic-
ipation in normal daily routines and structures. Learning café teamwork defined 
observation. 

The results offered current information on elements to be developed. The re-
sults showed that children’s interests were considered in everyday situations. 
Major development subject appeared to be children’s participation in community 
as equal community member. An Important finding was that peer support has 
positive meaning for adults and children in the community. According to the re-
sults child- and family work and substance work are not excluded in therapeutic 
work.  

The theory is based on the surveys of therapeutic communities for abusers, 
children’s participation and interest. 

Keywords: therapeutic community, family work, children’s participation, chil-
dren’s interest. 

  



SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ..................................................................................................... 6 

2 PERHEEN YHDISTETYN HOIDON YKSIKKÖ PYY ........................................ 8 

2.1 Helsingin Diakonissalaitoksen diakoniakäsitys ja arvot ................................. 9 

2.2 Päihdekuntoutujan päivän / viikon rakenne ................................................. 10 

2.3 Lapset yhteisön arjessa .............................................................................. 12 

3 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT ..................................... 14 

3.1 Yhteisö ja yhteisöhoito ................................................................................ 14 

3.2 Yhteisöhoidon ja – kasvatuksen ekologinen malli ....................................... 15 

3.3 Perhekuntoutus ........................................................................................... 17 

3.4 Lapsi päihdeperheessä ja -kuntoutuksessa ................................................ 19 

3.5 Lapsen etu ja osallisuus .............................................................................. 22 

4 TUTKIMUKSEN TAVOITE, TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TEEMAT ............ 25 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ......................................................................... 27 

5.1 Aineiston keruu- ja analyysimenetelmät ...................................................... 27 

5.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus ......................................................... 29 

6 TUTKIMUSTULOKSET .................................................................................. 32 

6.1 Lapset yhteisön arjessa .............................................................................. 32 

6.2 Lapsi- ja perhetyön yhdistäminen ............................................................... 33 

6.3. Yhteisön mahdollisuudet tukea lasta ja perhettä ........................................ 35 

6.4. Toiminnan rakenteisiin liittyvät vahvuudet ja heikkoudet lapsen ja perheiden 
kannalta ............................................................................................................ 37 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISKOHTEET ......................................... 39 

7.1 Johtopäätökset ............................................................................................ 39 

7.2 Kehittämiskohteet ....................................................................................... 40 

8 POHDINTA .................................................................................................... 42 

LÄHTEET .......................................................................................................... 45 

LIITTEET .......................................................................................................... 50 



 

1 JOHDANTO  

Yhä useampi perhe päätyy päihdehoidon piiriin, sillä pienten lasten vanhempi-

en, etenkin äitien, alkoholin ja huumeiden käyttö on lisääntynyt. Samalla tietoi-

suus siitä, että perheen päihdeongelmat vaikuttavat lapsiin, on kasvanut. Kor-

jaaviksi tekijöiksi lasten elämänkulkuun on havaittu oikeaan aikaan annettu tuki 

sekä suotuisien elinolojen ja ympäristön turvaaminen. (Holmila, Raitasalo, Rä-

mö & Notkola 2013, 37, 39, 45.) Viime vuosina lapsen etuun on kiinnitetty ai-

empaa enemmän huomiota ja oivallettu että yksi elementti edun rakentumises-

sa on lapsen osallisuuden mahdollistaminen. 

Päihdehoidossa ja sen lainsäädännössä on pyritty korostamaan perheen ja las-

ten auttamista. Päihdehuoltolaissa (1986/41 7 §) ovat päihteidenkäyttäjän lähei-

set hoidon suhteen samassa asemassa kuin käyttäjät. Laki velvoittaa päihde-

huollon palveluja annettavan päihdeongelmaisen lisäksi hänen perheelleen ja 

muille läheisille heidän avun, tuen ja hoidon tarpeensa perusteella. Lastensuo-

jelulain (2007/417) 10 §:ssä säädetään, että lapsen hoidon ja tuen tarve on sel-

vitettävä ja lapselle on turvattava riittävä hoito ja tuki, lapsen vanhemman tai 

huoltajan saadessa päihdehuoltopalveluita. Tarkastellessaan erilaisia avo- ja 

laitoshoidon palveluita ovat Itäpuisto & Selin (2013, 141) kuitenkin huomanneet, 

että palvelut usein keskittyvät suurimmaksi osaksi päihteiden käyttäjien ongel-

miin niin, ettei läheisten tarpeiden erityinen huomiointi näy palvelukuvauksissa. 

Opinnäytetyössä tarkastelemme ja pohdimme lapsen äänen kuulumista ja lapsi- 

perhe- ja päihdetyön yhdistämistä Perheen Yhdistetyn Hoidon Yksikkö Pyyssä 

(myöhemmin Pyy), jossa toteutetaan yhteisöllistä päihdekuntoutusta perheille, 

joissa vanhemmalla on huume-, lääke- tai alkoholiongelma. Tutkimuksemme on 

työelämälähtöinen ja toteutettu Pyyn aloitteesta. Tutkimuksen teemat on mietitty 

yhdessä Pyyn henkilökunnan kanssa tukemaan heidän lapsi- ja perhetyön ke-

hittämistään. Tämä työ poikkeaa Pyyhyn aiemmin tehdyistä opinnäytteistä, jotka 

ovat olleet erilaisia produktioita ja toiminnallisia tutkimuksia, joilla on esimerkiksi 

pyritty vahvistamaan varhaista vuorovaikutusta sekä lapsen ja vanhempien väli-
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siä suhteita. Aiempaa tutkimusta siitä, miten lapsi- ja perhetyö sekä päihdekun-

toutus toteutuvat Pyyn arjessa ei ole tehty.  

Demokraattisesti toimivista päihdeperhekuntoutuksen yhteisöistä on vaikea löy-

tää niin suomalaista kuin kansainvälistä tutkimusta (Santala 2008, 148). Hyyti-

nen Riitta (2006) on tutkinut lisensiaatintyössään ”Lapsen todellistumista päih-

deperheen kuntoutusprosessissa” päihdekuntoutuslaitoksen perheyhteisössä. 

Tutkimuksessa Hyttinen toteaa, että lapsen kuntoutuminen ja subjektius ovat 

erityisen tärkeitä perhekuntoutuksessa. Kun lapsi huomioidaan autonomisesti 

omana itsenään, tulee hänen selviämisensä riippumattomaksi vanhempien kun-

toutumisesta ja päihteettömyydestä. Muukkonen (2008, 2013) on tutkinut puo-

lestaan lapsisensitiivistä työotetta ja todennut lapsen osallisuuden rakentuvan 

elementeistä, jotka korostavat lapsen osallisuutta tietoon ja sen tuottamiseen. 

Opinnäytetyömme aihe on merkittävä myös oman ammatillisen kehittymisemme 

kannalta. Tulevina sosionomeina (AMK) tämä työ auttaa meitä näkemään päih-

detyön moniammatillista todellisuutta ja sen kehittämistarpeita ja -

mahdollisuuksia. Helsingin Diakonissalaitoksen kristillisen arvopohjan ja päih-

deperhetyön etiikan pohtiminen on auttanut meitä näkemään työmme laajem-

massa kontekstissa.  
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 2 PERHEEN YHDISTETYN HOIDON YKSIKKÖ PYY 

Perheen Yhdistetyn Hoidon Yksikkö Pyy on Helsingin Diakonissalaitoksen 

päihde- ja perhekuntoutuksen terapeuttinen yhteisö Helsingissä. Yksikön 

tuottama palvelu on tarkoitettu perheille, joissa vanhemmalla/vanhemmilla tai 

raskaana olevalla vanhemmalla on päihdeongelma eli lääke-, alkoholi- tai 

huumeongelma. Palveluun hakeudutaan päihdehuollon tai lastensuojelun 

työntekijän ohjaamana maksusitoumuksella. Yleensä ennen Pyyhyn tuloa 

asiakas on ollut katkaisu- tai vieroitushoidossa. Hoidolla tuetaan päihteetöntä 

vanhemmuutta ja turvataan lapsen kehitys. (Perheen Yhdistetyn Hoidon 

Yksikkö Pyy i.a.) 

Terapeuttisen yhteisön perimmäisenä tavoitteena on kokonaisvaltainen lopulli-

nen toipuminen käyttäytymisen, ajattelun, tunteiden, arvojen ja asenteiden muu-

toksella. Kuntoutuksen aikana kasvetaan päihteettömään elämäntapaan irrot-

tautumalla päihdekeskeisestä elämäntavasta ja päihdekulttuurista ja itsetuhoi-

sista toimintamalleista. Samalla vahvistetaan arjenhallintaa ja vanhemmuutta 

pyrkien perheen yhdistymiseen, lasten huostaanoton ehkäisemiseen tai purka-

miseen vanhemmuuden kehittyessä niin, että lasten turvallinen kasvu ja kehitys 

mahdollistuvat ja huostaanottoon johtavat syyt poistuvat.  

Pyyn päihde- ja perhekuntoutusta on toteutettu vuodesta 1999 lähtien. Hoito 

perustuu yhteisöllisyyteen ja vertaistukeen. Pyy on ainutlaatuinen yksikkö, joka 

tarjoaa kuntoutusta perheille avo- ja laitoskuntoutuksen välimaastossa.Yhteisön 

rakenteet ovat arkisin klo 8–16 välillä yhteisötalossa ja jakson aikana, joka kes-

tää pääsääntöisesti puolesta vuodesta puoleentoista vuoteen, asutaan vuokra-

asunnoissa yhteisötalon läheisyydessä. Asiakkaat käyttävät yhteisötaloa ta-

paamisiinsa/kokoontumisiinsa myös vapaa-aikoina ja muodostavat toisiaan tu-

kevan terapeuttisen yhteisön myös virka-ajan ulkopuolella. (Perheen Yhdistetyn 

Hoidon Yksikkö Pyy i.a.) 

Pyyssä lasten ikä vaihtelee vauvasta kouluikäiseen. Perheissä on joko kaksi 

vanhempaa tai perheet ovat yksinhuoltajaperheitä. Joissakin perheissä on 
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perheen ulkopuolelle sijoitettuja lapsia, jotka vierailevat loma-aikaan Pyyssä. 

Perheet harjoittelevat päihteetöntä elämää, elämänhallintaa ja kuntoutuvat 

yhteisöhoidossa ihmisinä kasvaen. Aikuiset kasvavat vuorovaikutukseen ja 

vastuunottoon lastensa hyvinvoinnista. Lapsille mahdollistetaan hyvä arki ja 

oikeus raittiisiin vanhempiin. (Perheen Yhdistetyn Hoidon Yksikkö Pyy i.a.) 

Yhteisön tuoman vertaistuen lisäksi yksi keskeinen menetelmä on audi. Pyyssä 

audilla tarkoitetaan terapeuttisia elementtejä sisältävää puheeksiotto- ja 

keskustelutuokiota, jonka käsiteltävä aihe on ennalta sovittu kuntoutuksen 

tukemiseksi joko aikuiselle kuntoutujalle, parille, perheelle tai lapselle. Audien 

sisällöt ja teemat ovat monipuolisia osin seuraten niin päihde- kuin 

vanhemmuustehtävien järjestystä ja ollen kuitenkin tarpeen mukaan 

muokattavissa. 

2.1 Helsingin Diakonissalaitoksen diakoniakäsitys ja arvot 

Pyyn arvot nousevat Diakonissalaitoksen yhteisistä arvoista, joita ovat lähim-

mäisenrakkaus ja luovuttamaton ihmisarvo. Näihin arvoihin perustuen ediste-

tään heikoimmassa asemassa olevien ihmisoikeuksia ja luodaan mahdollisuuk-

sia inhimillisesti arvokkaaseen elämään. Toiminnassa näiden arvojen on tarkoi-

tus näkyä rohkeutena ja suvaitsevaisuutena, uudistuskykynä ja asiantuntevuu-

tena sekä toivon ja luottamuksen rakentamisena. Diakonissalaitoksen visio on 

olla kestävän hyvinvoinnin rakentaja sekä rohkean diakonian edelläkävijä Jee-

suksen esimerkkiin ja opetuksiin nojaten. (Helsingin Diakonissalaitos. Arvot. 

i.a.) 

Kaikki Diakonissalaitoksen palvelut ja toiminta perustuvat ihmisarvon puolusta-

miselle ja kristillisen lähimmäisenrakkauden toteuttamiselle, niin että jokaiselle 

on annettava mahdollisuus ja jokaista on autettava. Näin diakonia on lähim-

mäisenrakkauden tekoja, joilla mahdollistetaan inhimillisesti arvokasta elämää. 

Kun diakonian kärki on siellä missä häpeä ja hätä ovat suurimmat, huolehditaan 

erityisesti heistä, jotka eivät eri syistä johtuen kykene yksin omasta hyvinvoin-
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nistaan huolehtimaan. Diakonisessa ajattelussa ja toiminnassa ihminen näh-

dään arvokkaana sellaisena kuin hän on. (Helsingin Diakonissalaitos. Arvot i.a.) 

Ihmisellä on luovuttamaton ihmisarvo, ajattelemmepa sitä humanistisesti itsetie-

toisuuden kannalta tai kristillisesti Jumalan antamana lahjana. Ihminen on arvo-

kas juuri ihmisyytensä perusteella. Jokaisen ihmisen arvo on ehdoton riippumat-

ta hänen laadustaan, ansioistaan tai hyödyllisyydestään. (Vikström 2003, 139– 

140.) Kuten Diakonissalaitoksen arvoissa todetaan, jokainen ihminen on arvo-

kas sellaisenaan. Tämä käsitys sulkee piiriinsä myös lapset. Heidän ei tarvitse 

tulla joksikin ollakseen arvokkaita. Lapset eivät ole keskeneräisiä, vaan arvok-

kaita täysiä ihmisiä juuri sellaisina kuin he ovat. Kokonainen ihmisyys ei toteudu 

vasta aikuisena. Eri-ikäisten yhteisöissä jokaisella yhteisön jäsenellä tulee olla 

oma tärkeä paikkansa ja tehtävänsä jotka eivät perustu hänen asemaansa, tai-

toihinsa tai esimerkiksi ikään, vaan hänen arvoonsa ihmisenä. (Suomen evan-

kelisluterilainen kirkko 2015, 4, 10)  

Vaikka Pyyn toiminnan perustana ovat diakonissalaitoksen arvot, hoidon saa-

misen edellytyksenä Pyyssä ei ole asiakkaan kristillinen elämänkatsomus tai 

usko. Kristillisen uskon kysymysten pohtimiselle annetaan tilaa ja mahdollisuuk-

sia. Esimerkiksi Diakonissalaitoksen pappi vierailee Pyyssä säännöllisesti pitä-

mässä ryhmiä ja keskustelemassa uskoon ja elämänkatsomukseen liittyvistä 

asioista. Jokaisella on oikeus ilmaista omaa uskoaan, ajatuksiaan ja mielipitei-

tään, kunhan se toteutuu toisia ja toisten elämänkatsomuksia kunnioittavalla 

tavalla. 

2.2 Päihdekuntoutujan päivän / viikon rakenne 

Pyyssä on tarkkaan strukturoitu päivärakenne, joka tukee kuntoutumista päih-

deongelmasta ja vahvistaa vanhemmuutta. Päiväohjelma nojaa yhteisöhoidon 

ja vertaistuen periaatteisiin. Henkilökunta, joka koostuu sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaisista, on paikalla arkisin klo 8–16 ja tälle välille perheiden olo Pyyssä 

arkipäivinä sijoittuu. 
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Päivittäin kuntoutujilla on tehtävänään omat määräajoin vaihtuvat vastuualu-

eensa, joiden kautta esim. ruokaa valmistaessaan, siivotessaan ja hoitaessaan 

yhteisön lapsia, kuntoutuja oppii vertaistensa kanssa arkielämän taitoja. Lisäksi 

päivittäin kokoontuu erilaisia ryhmiä, joissa käsitellään asioita aina taloudenhoi-

dosta, tulevaisuudesta ja päihdeongelmasta vanhemmuuteen sekä erilaisiin 

syyllisyyskysymyksiin. Vertaistuen lisäksi on kuitenkin tärkeää saada myös yksi-

löllistä apua ja näin kuntoutujalla on tehtävänään erilaisia päihteiden käyttöä 

sekä vanhemmuutta koskevia tehtäviä, joita hän käy läpi audeissa eli terapeut-

tisissa yksilökeskusteluissa. Audeja järjestetään myös pareille ja perheille hei-

dän tukemisekseen. Keskiviikkoisin perheillä on asioidenhoitopäivä, esimerkiksi 

neuvola-, lääkäri ja muut asiat pyritään sopimaan tälle päivälle jolloin henkilö-

kunta keskittyy toiminnan suunnitteluun ja rakenteisiin liittyviin muihin tehtäviin. 

Yhteisö kokoontuu myös viikonloppuisin säännöllisesti. 

Tän yhteisön luonne on se, mikä se on. Me ollaan täällä vaan 
maanantaista perjantaihin. Me joudutaan elämään tällä systeemillä 
mikä meillä on ja mikä on hyväksi havaittu. (Työntekijä) 

 

 

Kuva 3 Esimerkki päiväohjelmasta.  

8.00– 

9.15 

AIKUISET & LAPSET:  Perheet tekevät ja syövät aamupalaa, lapset kouluun tai 

kerhoon 

HENKILÖKUNTA:  Aamukokous (lopuksi koppelo=yhteisön vastuujäsen tuo yhtei-

sön kuulumiset, erityisen tarkasti viikonlopun jälkeen) 

8.45 Lääkkeiden jako (korvaushoito) 

9.15– 

10.00 

AIKUISET:  Ryhmä esim. Yhteisön aamukokous, vanhemmuusryhmä, kasvun pai-

kat, päihdekuntoutusryhmä 

LAPSET: Ulkoilu/lapsiryhmä (henkilökunnan kanssa) 
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10.15– 

11.00 

AIKUISET:  Audeja= yksilökeskusteluja, keittiövuorolaiset (2) valmistavat lounasta 

LAPSET:  Ulkoilu/lapsiryhmä (henkilökunnan kanssa) 

11.30 AIKUISET; LAPSET JA HENKILÖKUNTA   Lounas 

12.30– 

14.00 

AIKUISET : Ryhmä esim. tehtäväryhmä, yhteisökokous, ryhmäkeskustelu, reflek-

tio,vanhemmuus- tai syyllisyysryhmä tms 

LAPSET:   Päiväunet, välipala, leikki, läksyt (henkilökunnan kanssa) 

14.15– 

15.00 

AIKUISET:  Palavereja esim. vastuuryhmä, audeja, lastenhoitoa 

LAPSET:  Lasten tilassa välipala, leikkiä ja puuhailua (osa vanhemmista ja lapsi-

työntekijä), lasten audeja, verkostotapaamisia, sosped käyntejä ym. 

15.00- 

16.00 

AIKUISET:  Vastuualueet (siivous) ja lastenhoito 

LAPSET:  Lasten tilassa leikkiä ja puuhailua 

HENKILÖKUNTA:  Päivän purku 

 

2.3 Lapset yhteisön arjessa 

Pyyssä tarkoituksena on vahvistaa vanhemmuutta niin, että lapset tulisivat nä-

kyviksi vanhemmilleen. Erilaisten vanhemmuustehtävien ja perhekeskustelui-

den lisäksi tämä on huomioitu yhteisön rakenteissa ja struktuureissa, joita edel-

leen kehitetään. Tauot ryhmien, yksilökeskusteluiden ja vastuiden välillä ovat 

iltojen ja viikonloppujen lisäksi aikaa, jonka vanhemmat viettävät lastensa kans-

sa heistä huolehtien. Työntekijät ohjaavat vanhempia vastuulliseen vanhem-

muuteen aina päivärytmiä; ruoka, lepo, pukeutuminen myöten. Päävastuu lap-

sista on heidän omilla vanhemmillaan ja heidän omalle asiantuntijuudelleen las-

tensa asioissa pyritään antamaan tilaa. 
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Lapsille on Pyyssä oma aidattu pihaleikki-alue ja rivitalohuoneisto, jossa vauvat 

ja alle kouluikäiset lapset ovat päivän aikana. Koululaiset, riippuen koulupäivän 

pituudesta, tulevat loppupäiväksi Pyyhyn rivitalolle. Lapsille on tarpeen mukaan 

tarjolla ryhmiä, joissa käsitellään heidän ikänsä mukaisia aiheita sekä perhe- ja 

yksilöaudeja. Vaikka kaikki yhteisön työntekijät ja muut aikuiset osallistuvat las-

tenhoitoon, on lapsityöhön palkattu myös oma työntekijä. Hänen tehtävänsä on 

pitää lapsen ääntä ja lapsinäkökulmaa esillä yhteisössä ja lapsi- ja perhetyön ja 

päihdekuntoutuksen kehittämisessä.   

Yhteisö tekee myös erilaisia retkiä, jotka pyritään suunnittelemaan niin, että 

toiminta olisi lapsille elämyksellisiä ja samalla ne tarjoavat perheille mallia siitä, 

mitä kaikkea lasten kanssa voi tehdä. Myös yhteisötalolla päivittäisten leikkien 

ja ulkoilun lisäksi on lapsille välillä arjesta poikkeavaa ja elämyksellistä ohjel-

maa, esimerkiksi erilaiset juhlat ja Green Caren vierailut, jotka tarjoavat luonto-

lähtöisiä elämyksiä, esimerkiksi kukkien ja yrttien istutusta perheiden kanssa 

yhteisötalon pihamaalle. Näin vanhemmat ja koko perhe oppivat, että yhteistä 

aikaa ja mukavia elämyksiä voi kokea ilman suuria taloudellisia ponnistuksia.  
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3 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT  

3.1 Yhteisö ja yhteisöhoito 

Kari Murto (1998, 16) määrittelee yhteisön niin, että yhteisön jäsenet tuntevat 

toisensa ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Yhteisön jäsenet kokevat 

yhteenkuuluvuutta ja ovat yksimielisiä siitä, ketkä kuuluvat yhteisöön. 

Yhteisössä on riittävästi yhteistä sosiaalista todellisuutta yhteisön perustehtävän 

kannalta. Yhteisössä on intensiteetiltään eritasoisia ryhmiä jäsenten 

keskinäisestä vuorovaikutuksesta riippuen. Tiivis ydinryhmä ja sen sitoutuminen 

kuntoutukseen imee mukanaan yhteisön reunalla olevia jäseniä.  

Hoitoyhteisöllä on useita terveen ja hyvän perheen ominaisuuksia. Yhteisössä 

on vastavuoroisuutta, empaattisuutta, tunteiden ilmaisun mahdollisuus, 

keskinäistä tukea ja hoivaa sekä kykyä havaita, myöntää ja ratkaista ongelmia. 

Hyvän hoitoyhteisön pyrkimykset vastaavat toimivan yhteiskunnan 

ominaisuuksia. Näitä ovat demokratiapyrkimys, tasa-arvo, yhteisvastuu, avoin 

keskustelu, moniarvoisuus, hyvinvointi, elämisen laadun kohottaminen sekä 

psyykkinen ja fyysinen turvallisuus. (Räty 2010, 11, 13–14; Murto 1997, 13.) 

Käytännössä Pyytä voisi kuvailla eräänlaiseksi miniyhteiskunnaksi, jossa sen 

jokaisella jäsenellä on oma henkilökohtainen roolinsa ja vastuunsa.  

Olennaista yhteisöhoidossa on kokonaisvaltainen toipuminen yhteisön kasvat-

tavassa vuorovaikutuksessa; ”Kasvata Sinä minua, niin minä kasvatan Sinua”. 

Väljästi määriteltynä voidaan ajatella yhteisöhoidon, terapeuttisen yhteisön ja 

jopa kasvatuksellisen yhteisön tarkoittavan samaa asiaa. Yhteisöhoito on koko 

yhteisön tietoista käyttämistä kasvatuksellisten, kuntoutuksellisten ja hoidollis-

ten tavoitteiden toteuttamiseen. (Murto 1997,13). Päihteettömässä ympäristös-

sä kaikki toiminta arkiaskareita ja päiväohjelmaa myöten tukee kuntoutumista. 

Kuntoutuksen tavoitteena on resosialisaatio eli pyrkimys kokonaisvaltaiseen 

muutokseen, jolloin kuntoutuja luopuu vanhasta elämäntavasta ja identiteetis-

tään. Muutoksen toteuttamiseen tarvitaan pitkäkestoinen kuntoutusjakso. Yhtei-
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söhoito on ainut päihdekuntoutusmuoto, jossa on tavoitteena tällainen tosiasial-

linen persoonallisuuden muutos ja kokonaisvaltainen toipuminen. Näin yhteisön 

kuntoutujille pakollinen toiminta ja yhteiset kokoukset eivät ole vain puuhastelua 

ajan täyttämiseksi vaan esimerkiksi työtoiminta ohjaa kohti normaalia arkielä-

mää ja vastuunottoa ja samalla kuntoutujan sosiaaliset taidot kehittyvät hänen 

asenteidensa, arvojensa ja käyttäytymisen muuttuessa. (De Leon 2000, 3, 133– 

134.) Henkilökunnan rooli painottuu rakenteiden ylläpitoon, ohjaukseen ja kult-

tuurin kantoon. Asiakkaat oppivat auttamaan itseään auttaessaan muita vertais-

tuen sosiaalisessa oppimisprosessissa ja tässä ”elämällä oppimisen mallissa” 

ymmärrys seuraa tekemistä. 

Murto (1997, 28–29) kuvaa terapeuttisen yhteisön käsitteen tarkoittavan, että 

koko yhteisö, henkilöstö ja asiakkaat ovat mukana hoidossa ja hallinnossa. Te-

rapeuttisessa yhteisössä on keskeistä demokraattinen päätöksenteko, jossa 

ovat mukana sekä asiakkaat että henkilökunta ja salliva ilmapiiri, jossa ihminen 

hyväksytään, vaikka käytös poikkeaisi yleisistä normeista eli hänet hyväksytään 

teoistaan huolimatta. Yhteisössä ihmiset ovat läheisessä, välittömässä kommu-

nikaatiossa ja osallistuessaan yhteisössä he oppivat myös aiempaa aktiivisem-

miksi yhteisön ulkopuolella. Yhteisössä tapahtuu myös konfrontaatiota, ihmiset 

saavat palautetta tekemisistään ja he opettelevat ymmärtämään, miten he käyt-

täytymisellään vaikuttavat muihin ihmisiin. Yhteisössä työskentely ja yhteisöko-

koukset ovat olennainen osa terapeuttisen yhteisön arkea. Yhteisön kaikki jäse-

net – asiakkaat ja henkilökunta – vaikuttavat vuorovaikutuksellisesti toisiinsa. 

Ilmapiiri on epävirallinen niin, että henkilökuntaa ja asiakkaita ei välittömästi ero-

ta toisistaan. (Räty 2010, 15–21.) 

3.2 Yhteisöhoidon ja – kasvatuksen ekologinen malli 

Yhteisöhoidon ja – kasvatuksen ekologisen mallin mukaan ilmiöt ovat 

vuorovaikutussuhteessa ja yhteydessä toisiinsa eli kuntoutuminen tapahtuu 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

esimerkiksi yhteisössä olevat lapset ja aikuiset, on otettava huomioon 

yksilöllisten tarpeidensa, persoonallisuutensa ja ominaisuuksiensa kautta, mutta 
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samalla myös osana yhteisöään ja laajempaa yhteiskuntaa. (Kaipio 2000, 123–

126; Kaipio 2009, 53–62.) 

Ekologinen malli osoittaa sen, että yksilöllisen psykologisen tason lisäksi 

kuntoutumisen onnistumisessa on yhtä merkityksellistä henkilöstötiimin ja -

yhteisön kollegiaalinen toiminta. Siihen liittyvät normit, arvot ja yhteiset 

sitoutumiset sovittuihin linjoihin, tavoitteisiin ja käytäntöihin. Yhteiseen 

tarkasteluun tuodaan myös ne asiat, jotka jäävät ulkopuolelle tarkasteltaessa 

lasta tai aikuista vain yksilöpsykologisella tasolla. Yhteisöhoito on 

monitieteellistä toimintaa ja metodi, jonka teoria pohjaa psykologiaan, 

sosiologiaan, sosiaalipsykologiaan ja sosiaalipedagogiikkaan. Tarkastelun 

kohteena on jokainen yhteisön jäsen ja resurssi asemastaan riippumatta. 

Ekologinen malli tuo esiin sen, että ihmisen minuus syntyy vuorovaikutuksessa 

ympäristön kanssa ja vuorovaikutus sekä yksilötyöskentely ja psykologinen 

kuntoutus ovat yhtä välttämättömiä sosialisaation kannalta. (Kaipio 2000, 123–

126; Kaipio 2009, 53–62.) 

Alla olevassa kuviossa vasemman puoleinen nuoli kuvaa vertaisryhmän ja 

työntekijäyhteisön yhteistä normien muodostumista ja oikeanpuoleinen nuoli 

yhteistä todellisuuskäsitystä. 
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Kuvio 1 Yhteisöhoidon ja kasvatuksen ekologinen malli Kalevi Kaipiota ( 2000, 

2009) mukaillen. 

3.3 Perhekuntoutus 

Perheessä esiintyvä päihdeongelma on aina koko perheen ongelma, mikä tulee 

huomioida päihdekuntoutuksessa. Arja Ruisniemi (2006, 165, 187) on 

tutkimuksessaan selvittänyt vanhemmuutta ja perhettä voimavarana 

päihdekuntoutuksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa perhekuntoutusta 

yksilökuntoutuksen sijasta tai ainakin tiivistä yhteistyötä perheen välillä 

yksilökuntoutuksessa. Perhekuntoutuksessa lapsen ja vanhemman välistä 

suhdetta tervehdytetään ja rakennetaan uudelleen tavoitteena vanhemmuuden 

identiteetin vahvistuminen ja lopulta päihteidenkäyttäjä- identiteetin väistyminen. 

Lasten näkökulmaa tässä prosessissa ei tule sivuuttaa. On tärkeää muistaa, 

että lastenkaan kohdalla eletty elämä ei pyyhkiydy pois itsestään vaan myös he 

kantavat menneisyyttä mukanaan. (Mattila 2003b, 20–21.) Heillekin on taattava 

mahdollisuus traumaattisten kokemustensa käsittelyyn ja eheytymiseen. Tämä 

vaatii kuntoutusyksiköltä paitsi resursseja ja erityistä ammattitaitoa, myös 

motivaatiota ja ymmärtämystä lapsuudesta merkittävänä elämänvaiheena. 

Päihdekuntoutusta, jossa lapset ovat mukana, on tarjolla melko vähän ja vielä 

vähemmän on sellaisia kuntoutuspaikkoja, joissa lapsen näkökulma on keskei-

nen ja lapsi on tasavertainen asiakas, jonka kuntoutusta pidetään yhtä tärkeänä 

kuin aikuisten. Kaikki eivät pidä perhekuntoutusta hyvänä tapana toimia, vaan 

perhekuntoutusta on myös kritisoitu ja parempana vaihtoehtona on pidetty sitä, 

että lapsi sijoitetaan turvaan vanhemman kuntoutuksen ajaksi. Syynä tässä kri-

tiikissä on ollut pelko lapsen ”uhraamisesta” vanhempien kuntoutuksen väli-

neeksi. (Hyytinen 2007, 17, 12–13.) Hyytinen (2006, 33, 76) on tutkinut lapsen 

asemaa huumeperheiden kuntoutusprosessissa. Hänen mukaansa lapsi tulee 

työskentelyssä aidosti näkyväksi vasta, kun hänen näkökulmalleen on tehty riit-

tävästi tilaa. Edellytyksenä silloin on lapsen ottaminen mukaan työskentelyyn 

aikuisen kanssa tasaveroisena kuntoutujana ja subjektina. Tällöin lapsi ei ole 

toiminnassa ”vain mukana”, vaan hän on työskentelyn tärkeä osallinen. 
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Mikäli perhekuntoutus nojaa pääsääntöisesti niin kutsuttuun tihkuvan 

auttamisen malliin, jossa lasta autetaan vain välillisesti vanhempien kautta, 

näkemykset lapsesta suodattuvat ja lapsen osallisuus ei toteudu (Hurtig 2003, 

37–38). Aikuiskeskeiseen työskentelytapaan tottuneilla kuntoutustavoilla lasten 

näkökulman huomioiminen ja lasten kokemusten työstäminen ei ole helppoa. 

Vaarana on, että lapsi jää työskentelyn reunoille tai jopa kokonaan ulkopuolelle 

syrjäyttäen näin lapsen oikeudet. (Hyytinen 2007, 17.) Päihde- ja 

perhekuntoutuksen toteutuessa parhaalla mahdollisella tavalla tällaista vaaraa 

ei ole, vaan molemmilla sekä lapsilla että vanhemmilla on mahdollisuus 

kuntoutua ja saada korjaavia ja tulevaisuutta kannattelevia kokemuksia. 

Pyyn perhekuntoutusta toteutetaan yhteisön arjessa suunnitelluissa 

rakenteissa. Perhettä ja sen jäseniä tuetaan yksilökeskusteluin, joissa 

kartoitetaan esimerkiksi kuntoutujan voimavaroja, rooleja perheessä ja 

muutostarpeita. Perhetapaamisten pohjana käytetään systeemiteoriaa ja 

elämällä oppimisen mallia. Perheen toimivuutta edistetään yhteisin sopimuksin. 

Vanhemmuutta pyritään vahvistamaan, jotta lapsilla olisi mahdollisuus 

turvalliseen lapsuuteen omassa perheessä. Parikeskusteluissa taas 

pureudutaan vanhempien välisiin suhteisiin ja mahdollisiin ongelmiin sekä 

selkiytetään työnjakoa perheessä ja tehdään tarvittaessa erilaisia sopimuksia. 

Vallankäyttö, läheisriippuvuus ja mustasukkaisuus ovat usein keskusteluissa 

toistuvia teemoja. Verkostotapaamisissa sovitaan tarvittavista tukitoimista 

käsitellen laaja-alaisesti ja avoimesti perheen kuntoutumista. (Perheen 

Yhdistetyn Hoidon Yksikkö Pyy 2013.)  

Laatutavoitteena ja kriteereinä Pyyssä on koko perheen kuntoutus, jotta hoidon 

aikana perhe kuntoutuu niin, että perheen roolit ovat selkiytyneemmät ja 

perheessä on päihteetön, riittävä vastuullinen vanhemmuus ja riittävät taidot 

arkielämään. Perheen kuntoutumisen laatutavoitteeksi on asetettu se, että 

lapset otetaan perheessä huomioon ikätasonsa mukaisesti. 

Perhekuntoutukseen keskittyminen mahdollistetaan verkostotyön avulla, jolloin 

perheen kuntoutumista arvioidaan verkostoissa yhteisesti.  Yksilöllisen 

kuntoutuksen laatutavoitteena taas on se, että perheen jäsenet saavat 
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yksilöllisen kuntoutumissuunnitelmansa ja erityispiirteidensä mukaista hoitoa. 

(Perheen Yhdistetyn Hoidon Yksikkö Pyy i.a.) 

3.4 Lapsi päihdeperheessä ja -kuntoutuksessa 

Paitsi päihdekuntoutujat myös heidän lapsensa ovat ihmisiä, joita elämä on 

kohdellut kaltoin ja he ovat voineet kokea sellaisia asioita, joita meidän on vai-

kea ymmärtää. Päihdeperheessä lapsi on saattanut kokea epäluotettavaa van-

hemmuutta, turvattomuutta ja jopa suoranaista pelkoa. Hänellä saattaa olla ta-

kanaan monia tilapäisiä hoitopaikkoja tai pysyvämpiä sijoituksia. Kielto, pelko tai 

häpeä puhua perheen asioista ulkopuolisille on voinut aiheuttaa voimakasta 

ahdistusta ja syyllisyyttä, jonka vuoksi asioiden työstäminen voi olla vaikeaa. 

Tämä on kuitenkin lapselle elintärkeää. ( Hyytinen 2007, 114.) 

Diakonissalaitoksen arvoissa luvataan asettautua heikoimman puolelle. Lapsel-

la voi olla avun tarve, vaikka hän ei osaa itse apua pyytää. Tarkasteltaessa lap-

sen kanssa tehtävää työtä diakonisesta näkökulmasta, lapsi tulee kuulla ja koh-

data jo ennen kuin hän oireilee perheen tilannetta. Työssä tulee keskittyä luo-

maan lapselle turvallinen arki. Tämä edellyttää lapsen – ei vain hänen hätänsä 

– näkemistä; läsnäoloa, vakavasti ottamista ja tilan antamista. Näin lapsen hy-

väksyntä nousee työskentelyn kulmakiveksi, mutta on muistettava, että pelkät 

sanat eivät ole hyväksyntää, vaan työntekijän tulee oikeasti hyväksyä lapsi ja 

ottaa tämä huomioon omana persoonanaan eikä vain vanhempiensa kautta. 

Lasten kanssa toteutettavassa työssä on keskeistä tarkastella kaikkia ratkaisu-

ja, toimintatapoja ja vuorovaikutusta lapsen näkökulmasta. ( Mattila 2003a, 22, 

55–60.) 

Luottamuksen palautuminen omaan vanhempaan tai sen rakentaminen työnte-

kijään tai muuhun perheen ulkopuoliseen henkilöön voi olla pitkä prosessi, mut-

ta vasta sen synnyttyä lapsi voi olla osallinen omassa kuntoutumisessaan. 

(Hyytinen 2007, 114.) Työskenneltäessä diakonisella otteella lasten kanssa lap-

sen hätään reagoidaan hyvissä ajoin ja näin pyritään katkaisemaan sukupolvien 

välinen ketju esimerkiksi päihdeongelmien periytymisessä. Diakoninen työote 
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on tärkeää myös siksi, että aina vanhemmat eivät muutu, mutta lapsen hätää 

voidaan silti lievittää. Työssä ei ole kyse terapiasta tai sielunhoidosta, vaan lap-

sen näkemisestä, huolenpidon lisäämisestä ja lapsen puolustamisesta.(Mattila 

2003a, 8–15.)  

Monesti perheen vanhemmat kuvittelevat, etteivät lapset tiedä heidän päihtei-

den käytöstään tai esimerkiksi perheväkivallasta, koska se on tapahtunut lapsil-

ta piilossa. Päihdeperheissä eläneet lapset tekevät kuitenkin tarkkoja havaintoja 

ja ovat hyvin tietoisia perheen ongelmista. Usein se jää salaisuudeksi, sillä lap-

set vaikenevat perheen asioista. Lapsen näkyvyyttä ja lapsen äänen kuulumista 

edesauttaa avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa myös lapsi nähdään asi-

akkaana, jolla on lupa tulla kuulluksi, purkaa kokemuksiaan ja puhua perheen 

”salaisista” asioista. Kuulluksi tuleminen on lapselle usein vapauttava kokemus. 

Tämä edellyttää voimakasta luottamusta, joka syntyäkseen vaatii lapsen koke-

musta hyväksytyksi tulemisesta omana itsenään sekä välittämistä. (Hyytinen 

2007, 113–114, 123.)  

Joskus aikuiset ajattelevat lasten unohtavan ikävät asiat nopeasti ja siksi niistä 

puhumista ja muistojen pintaan nostamista halutaan välttää. Useimmilla päihde- 

tai perheväkivaltaperheissä eläneillä ihmisillä muistot lapsuuden asioista ja ko-

kemuksista ovat eläviä ja voimakkaita. Vaikeat ja traumaattiset muistot voivat 

unohtua tietoisesta muistista, mutta ne tallentuvat ihmisen mieliin erilaisina tun-

nekokemuksina ja mielikuvina ja tulevat esille elämän eri tilanteissa. Tällöin ih-

minen voi reagoida yllättävästi johonkin tiettyyn tilanteeseen tai tuntea häpeää 

tai syyllisyyttä vailla näkyvää syytä.  Tällaiset äkilliset tunnereaktiot ovat vaikeita 

aikuisillekin, mutta lapselle vielä hämmentävämpiä. (Hyytinen 2007, 126–127.) 

Lapset tarvitsevat ikätasonsa huomioiden tietoa vanhemman sairaudesta ja sii-

tä, etteivät he ole siihen syyllisiä. Vaikeiden kokemusten käsittely on yksi osa 

tätä prosessia, jossa opetellaan elämään menneisyyden kanssa. Viime vuosi-

kymmenten aikana tehdyissä kehityspsykologisissa tutkimuksissa on tutkittu 

muun muassa lapsen selviytymistä haastavissa olosuhteissa ja niistä saatujen 

tulosten mukaan lapsen kehitys voi riskitekijöistä huolimatta johtaa onnelliseen 

aikuisuuteen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se olisi itsestään selvää, 
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vaan lapsen selviytyminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii sekä henkisiä 

että fyysisiä voimavaroja. (Hyytinen 2007, 126–127.) 

Nykytiedon mukaan mielen ja kehityksen vaurioita voidaan korjata. Niiden hoi-

tamiseen tarvitaan korjaavia kokemuksia tunnesuhteeseen perustuvassa vuo-

rovaikutuksessa ja kiintymyssuhteessa hoitavan aikuisen kanssa. Tehtävä ei ole 

helppo, eikä prosessi nopea. Usein tilanteen parantamiseksi tarvitaan moniam-

matillista yhteistyötä yhdessä neuvolan, päivähoidon, koulun, perheneuvolan, 

lastensuojelun ynnä muiden tahojen kanssa. Mitä nopeammin lapsi alkaa saada 

korjaavia kokemuksia, sen parempi on ennuste. Aina korjaavilla kokemuksilla ei 

voida korjata särkynyttä tai vaurioitunutta kehitystä, mutta niillä voidaan paran-

taa huomattavasti lapsen elämänlaatua.( Tuovila 2008, 32–34.)  

Tavoitteena Pyyssä on tehdä lapsen kokemus näkyväksi ja pyrkiä turvaamaan 

lapsen oikeutta olla lapsi turvallisessa kasvuympäristössä. Ajatuksena on, että 

vanhempien tullessa tietoisiksi lastensa kokemusmaailmasta ja päihteisen van-

hemmuuden vaikutuksista, pystyvät he tukemaan lastaan menneisyyden koh-

taamisessa ja tarjoamaan korjaavia kokemuksia. (Perheen Yhdistetyn Hoidon 

Yksikkö Pyy, 2013.) Mikäli lapsi, jolla on kiintymyssuhdehäiriöitä, jätetään vaille 

hoitoa, on hänellä suurentunut riski sairastua erilaisiin psyykkisiin häiriöihin 

myöhemmin elämässään (Becker- Weidman 2008, 49). Lasten kannalta on tär-

keää, että he saavat kokea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyiksi omissa per-

heyhteisöissään, mikä on myös päihdekuntoutuksen tavoitteena. Lapselle voi-

mavaroja ja korjaavia kokemuksia antava työskentely antaa paremmat mahdol-

lisuudet selviytyä, vaikka vanhempi ei kuntoutuisikaan (Hyytinen 2007, 122).    

Lapsen etua ajateltaessa perhekuntoutus soveltuu hyvin päihdetyön lisäksi 

työmenetelmäksi huostaanoton lakkautustyöskentelynä. Oikea-aikainen perhe-

kuntoutus on tehokas apu tilanteissa, joissa perhe on motivoitunut kuntoutuk-

seen kodin ulkopuolisen sijoitusriskin ollessa olemassa. Kulmakivinä kuntoutuk-

sessa ovat koko perheen säännöllisen päivärytmin vakiinnuttaminen, arjen taito-

jen harjoittelu ja perheen jäsenten vuorovaikutuksen tukeminen. Tavoitteena on 

perheen omien voimavarojen vahvistaminen, vanhempien kasvatustehtävässä 

tukeminen sekä lasten kasvuolosuhteiden turvaaminen, jotta lapsen kotona 
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asuminen olisi lapsen edun mukaista eli hyvä ja turvallinen ratkaisu. ( Tervey-

den- ja hyvinvoinnin laitos. i.a. Lastensuojelun käsikirja. Koko perheen sijoitus 

perhe- tai laitoshoitoon.) 

3.5 Lapsen etu ja osallisuus 

Lapsen etu määritellään lasten oikeuksien sopimuksessa ja se on perusperiaa-

te, johon kaiken lainsäädännön ja toiminnan lasten kanssa tulee perustua. Lap-

sen edun huomioiminen tarkoittaa toimenpiteitä ja tekoja, joilla pyritään lapsen 

tasapainoiseen kehitykseen ja turvataan lapsen fyysinen, psyykkinen ja sosiaa-

linen hyvinvointi. Jokaisella lapsella on tarve tulla hyväksytyksi sellaisena kuin 

on. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää saada varauksetonta 

hyväksyntää. Yhteys toisiin ihmisiin on tärkeä osa tasapainoista elämää. (Kyl-

liäinen 2004, 44–48.)  

Lapsi tarvitsee turvallista kasvuympäristöä, läheisiä ja jatkuvia ihmissuhteita, iän 

ja kehitystason mukaista huolenpitoa ja valvontaa sekä mahdollisuutta osalli-

suuteen ja vaikuttamiseen omiin asioihin liittyvissä tilanteissa. Lapsen edun mu-

kaisia kysymyksiä ja ratkaisuja tehdään normaaliarjessa päivittäin ja erityisen 

tärkeään rooliin ne nousevat tilanteissa joissa aikuisen ja lapsen edut ovat risti-

riidassa keskenään. Hyvältä kasvuympäristöltä edellytetään turvallista, terveel-

listä sekä virikkeellistä ympäristöä, jossa lapsi otetaan mukaan päätöksente-

koon ja suunnitteluun. (Taskinen 2010, 15.) Päihdetyössä, diakoniatyössä ja 

jopa lastensuojelussa ovat usein perheen aikuiset toiminnan keskiössä, yksin-

kertaisesti siksi että monet auttajat ovat tottuneet työskentelemään aikuisten 

kanssa. Valitettavan usein lapsen hätä huomataan vasta silloin, kun se häiritsee 

aikuisia tai yleistä järjestystä.( Mattila 2003a, 8–15.)  

Toteutettaessa päihdeperhetyötä, jonka tavoitteena on perheen raitistumisen ja 

eheytymisen kautta joko ehkäistä perheen lasten huostaanotto tai purkaa jo 

tehty huostaanotto, on erityisen tärkeää huolehtia lapsen osallisuudesta ja 

edusta. Velvoite tälle löytyy jo lainsäädännöstä, jossa lapsen oikeus osallisuu-

teen kaikissa häntä koskevissa asioissa on suojattu. Lastensuojelulaissa on 
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myös tavoitteena varmistaa lapsen todellista osallistumista asioidensa hoitoon. 

Lastensuojelulain 8 §:n mukaan palveluissa ja niiden järjestämisessä sekä ke-

hittämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota lasten ja nuorten toivomuksiin ja 

tarpeisiin. Lisäksi YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa (12.artikla) turva-

taan alle 18-vuotiaiden asema ja Suomen perustuslaissa (6 §) velvoitetaan vi-

ranomaisia erityisesti kohtelemaan lapsia tasa-arvoisesti yksilöinä sekä anta-

maan heille mahdollisuuden omiin asioihinsa vaikuttamiseen, sillä heillä on ta-

savertaiset kansalaisoikeudet. Näin lapsilla on oikeus aina saada iänmukaista 

tietoa asioistaan ja lausua niistä mielipiteensä.  

Lapsen osallisuudella tarkoitetaan, että hän voi itse olla määrittämässä, toteut-

tamassa ja arvioimassa työtä, jota tehdään hänen etunsa turvaamiseksi. Lap-

sen identiteetin kehittymisen kannalta on merkityksellistä, että hän on yhteisös-

sä osallisena ja mukana itselleen tärkeiden asioiden käsittelyssä. Osallistues-

saan lapsi oppii yhdessä muiden kanssa elämistä ja näin turvataan kasvun ja 

kehityksen perusedellytyksiä. Osallisuus konkretisoituu osallistumisessa, joten 

yhteisöhoidossa yksi elementti lapsen osallisuudessa on hänen osallistumisen-

sa ja näin osallisuutensa koko yhteisön toiminnassa. Ratkaisevinta on lapsen 

oma kokemus osallisuudestaan. Osallisuus erilaisissa yhteisöissä / yhteisessä 

toiminnassa rakentuu myös sen varaan, mikä on tarkoituksenmukaista ja mah-

dollista lasten ja organisaation kannalta. (Hotari, Oranen & Pösö 2013,149–

150.)  

Kun lapsella on mahdollista olla osallinen omaan elämäänsä liittyvissä asioissa 

ja sanoittaa omia kokemuksiaan yhdessä toisten kanssa, tulee hän todelliseksi 

toisille ja myös itselleen. Parhaimmillaan osallistava työote auttaa lasta tunnis-

tamaan omia vahvuuksiaan ja parantaa uskoa omiin kykyihinsä. Lapsen omista 

tarpeista huolehtiminen ja menneisyyden asettaminen sopivaan perspektiiviin 

mahdollistavat kuntoutumisen.( Bardy & Heino 2013, 13.) Keskeisessä roolissa 

lapsen osallisuuden vahvistamisessa on aikuinen jolta vaaditaan aikaa, paneu-

tumista ja tahtoa nähdä nämä asiat merkityksellisinä.  

Lapsen osallisuus rakentuu sekä kuntoutusprosessin vaiheissa että yksittäisissä 

arjen kohtaamisissa. Vaikka osallisuus on jokaisen lapsen kohdalla erilaista, on 
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tärkeää, että työntekijät huolehtivat osallisuuden toteutumisesta jokaisen asiak-

kaan kohdalla sen mukaan mikä juuri hänelle on sopivaa. Osallisuuden raken-

nusaineita ovat lapsen näkeminen ja kuuleminen sekä suoraan että välillisesti. 

Lapsen mahdollisuus osallistua, tuottaa ja saada tietoa sekä osallistua arvioin-

tiin omaan elämäänsä liittyvissä asioissa. Lapsen osallisuutta rakentaa myös 

lapsen ja vanhemman havainnoiminen yhdessä erilaisissa vuorovaikutustilan-

teissa joista voi ilmetä sellaisia asioita joita lapsi tai vanhempi ei osaa pukea 

sanoiksi. Ensiarvoisen tärkeää on lapsen riittävä kohtaaminen määrällisesti se-

kä laadullisesti. (Hotari ym. 2013, 167–168.) 

Muukkonen (2013, 167) kuvaa lapsen osallisuuden muodostuvan lapsisensitii-

visesti lapsen huomioimisesta eri tavoin. Alla olevassa kuviossa osallisuutta 

rakentavista elementeistä korostuvat lapsen osallisuus tietoon ja sen tuottami-

seen eri tavoin sekä vuorovaikutus ja lapsen kohtaaminen. 

 

Kuvio 2 Lapsen osallisuus Tiina Muukkosta (2013) mukaillen 

Lapsi 
nähdään

Lapsi on 
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na

Lapsi 
osallistuu ja 
tuottaa tietoa
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vanhemman 

välisen 
vuorovaiku 

tuksen 
kokeminen

Lapsi 
kohdataan

Lapsi saa 
tietoa

Lapsi on 
arvioija
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4 TUTKIMUKSEN TAVOITE, TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TEEMAT 

Päihdeperhetyössä aikuisten tarvitsevuus voi syrjäyttää lapsen tarpeet, mikäli 

lapsen näkyvyydestä ei huolehdita riittävästi. Aikuisenkaan tarvitsevuutta ei voi 

kuitenkaan sivuuttaa. (Hyytinen 2007, 195.) Henkilökunnalta vaaditaan erityistä 

herkkyyttä huomata ja hyväksyä lapsen ja perheen tilannekohtaiset tarpeet. 

Tutkimuksemme tavoitteena oli kartoittaa lapsi- perhe- ja päihdetyön tarkoituk-

senmukaista tasapainoa Pyyn päihdekuntoutusyhteisössä ja sitä, miten lapset 

kuuluvat ja näkyvät yhteisön arjessa. Tarkkailimme arjessa, mitkä yhteisön ra-

kenteet ja muut ilmenevät seikat tukevat eheyttävää lapsityötä ja mitkä sitä 

mahdollisesti estävät. Mahdollisten muutostavoitteiden näkyväksi tekeminen ja 

keskusteluun tuominen tutkimuksen kautta on tärkeää Pyyn työn jatkuvan kehit-

tämisen kannalta. Tutkimustulosten pohjalta olemme tuoneet opinnäytetyös-

sämme esiin niin toimivia kuin kehitettäviä rakenteita ja toimintatapoja. 

Tutkimustehtävänä oli vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1) Kuinka lapsi kuuluu ja näkyy yhteisön arjessa? 

2) Toteutuuko lapsi- ja perhetyö yhteisössä päihdetyön rinnalla tarkoituksenmu-

kaisesti 

Tarkoituksenmukaisella toteutumisella tarkoitamme tässä yhteydessä sitä, että 

päihde- ja perhetyö eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja vaan kyse on 

tilannekohtaisesta priorisoinnista eli tärkeysjärjestykseen laittamisesta. Pyyn 

ensisijainen prioriteetti on päihdekuntoutus, jonka varassa perhekuntoutus to-

teutuu.  

Tutkimme lasten äänen kuulumista neljän teeman mukaan havainnoimalla yh-

teisön arkea. Havainnointia täydensimme learning cafe -ryhmätyömenetelmällä 

yhdessä yhteisön aikuisten kanssa. Yhdessä Pyyn kanssa jo tutkimuksen 

suunnitteluvaiheessa sovitut, kehittämistä tukevat teemat olivat 1) lapset yhtei-

sön arjessa, 2) lapsi- ja perhetyön yhdistäminen, 3) yhteisön mahdollisuudet 



26 
 

tukea lasta ja perhettä, sekä 4) toiminnan rakenteisiin liittyvät vahvuudet ja 

heikkoudet lapsen kannalta. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimus kohdennettiin Perheen Yhdistetyn Hoidon Yksikkö Pyyn koko yhtei-

söön eli työntekijöihin ja tutkimushetkellä kuntoutuksessa oleviin perheisiin. Tut-

kimus toteutettiin havainnoimalla sekä yhteisön aikuisille suunnatulla learning 

cafe -ryhmätyömenetelmällä. Tutkimukseen osallistuivat esimies, viisi työnteki-

jää ja kaksi opiskelijaa. Aikuisia kuntoutujia osallistui tutkimukseen kahdeksan 

ja lapsia yksitoista, joista alle kouluikäisiä kuusi. Käytännössä osallistuminen oli 

100%, sillä kaikki Pyyssä joko töissä tai kuntoutuksessa olevista osallistuivat 

tutkimukseen.Tutkimuksen tekemiseksi solmimme sopimuksen opinnäyteyhteis-

työstä, haimme tutkimuslupaa Helsingin Diakonissalaitoksen päihdekuntoutuk-

sen palvelualajohtajalta ja Helsingin Diakonissalaitoksen Eettiseltä toimikunnal-

ta. Tutkimukseen osallistuvilta pyydettiin kirjallinen suostumus. (LIITE 1) 

5.1 Aineiston keruu- ja analyysimenetelmät 

Yleisimpiä laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä ovat erilaisiin 

dokumentteihin perustuva tieto, havainnointi, kysely sekä haastattelu (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 73). Tämä opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja 

menetelmänä käytettiin havainnointia, jota täydennettiin yhteisön 

toimintaperiaatteiden mukaisesti learning cafe -tyyppisellä ryhmätyöllä, mihin 

yhteisön aikuiset ja työntekijät osallistuivat.  

Teimme havainnointia viikon ajan osallistumalla Pyyn yhteisön arkeen syksyllä 

2014 sekä tutustumalla Pyyn yhteisön dokumentteihin ja asiakastietoihin. 

Havainnoinnin tavoitteena oli kartoittaa lapsi- ja perhetyön osuutta 

päihdekuntoutusyhteisössä ja pohtia päihde- ja perhekuntoutuksen tarkoituksen 

mukaista tasapainoa ja ennen kaikkea lapsen äänen kuulumista Pyyn arjessa. 

Havainnoinnin käyttö on perusteltua erityisesti silloin, kun tutkittavasta ilmiöstä 

tiedetään hyvin vähän tai ei tiedetä mitään. Havainnointi menetelmänä tarjoaa 

mahdollisuuden nähdä asiat oikeissa yhteyksissään ja sen avulla saa 

syvempää tietoutta tutkittavasta ilmiöstä, sillä haastattelun käyttäminen 
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aineistonkeruumenetelmänä voi nostaa esiin vain asiaan liittyvät normit 

varsinaisen asiaan liittyvän käyttäytymisen sijasta (Tuomi & Sarajärvi 2002, 83). 

Keräsimme havainnointiaineiston havainnointipäiväkirjoihin sekä 

havainnointimatriiseihin (LIITE 2). Lisämateriaalina saimme erilaisia esitteitä 

sekä kirjasimme havaintojamme tietojärjestelmästä ja asiakaskirjauksista. 

Learning cafe -menetelmä, jota käytimme, vastaa ohjattua ryhmäkeskustelua, 

jossa ryhmän jäsenet luovat yhteistä todellisuutta annettujen aiheiden ympärille 

(Alasuutari 2011, 152). Learning cafe -ryhmätöissä osallistujat tuottivat tietoa 

kirjoittaen taululehtiöihin. Yhteisön kuntoutujat saivat yhteisen keskustelunsa 

pohjaksi neljä teemaa/kysymystä: 1) miten lapsi kuuluu ja näkyy yhteisön 

arjessa 2) miten lapsi- ja perhetyön ja päihdetyön yhdistäminen toteutuu 

yhteisössä 3) mitkä ovat yhteisön mahdollisuudet tukea lasta ja perhettä 4) 

toiminnan rakenteisiin liittyvät vahvuudet ja heikkoudet perheiden kannalta. 

Jaoimme kuntoutujat kahteen ryhmään, jotka keskustelivat annetuista aiheista 

kirjoittaen muistiinpanoja taululehtiöille. Taululehtiöt kysymyksineen olivat eri 

huoneissa, joissa ryhmät kiersivät aikataulutetusti ja vuorollaan täydensivät 

ajatuksiaan edellisten ryhmien kirjauksiin. Lopuksi ryhmät kokoontuivat yhteen 

ja esittelivät meille yhteisesti keskustellen tuotoksensa. Tämä esittely äänitettiin 

digitaalisella sanelukoneella ja tilanteessa saatoimme esittää tarkentavia 

kysymyksiä. Kuntoutujat kokivat aluksi työskentelyn vaikeaksi, mutta alkuun 

päästyään keskustelivat asioista rennon- ja avoimen oloisesti. 

Päihdekuntoutujien jälkeen vuorossa oli henkilökunnan learning cafe -ryhmätyöt 

samalla tavalla toteutettuna. Henkilökunnan kirjallinen tuotos oli vähäisempää 

kuin kuntoutujien, mutta yhteenvetokeskustelu oli vilkasta. Kaksi työntekijää oli 

kyseisenä päivänä estyneitä, joten he vastasivat yhdessä työskennellen 

kysymyksiin sähköpostitse. 

Kerättyämme Materiaalin litteroimme ja puhtaaksikirjoitimme learning cafe -

ryhmätöistä keräämämme aineiston ja havainnointiaineiston. Olimme merkin-

neet havainnointimatriiseissa jo havainnointeja tehdessämme lapsen äänen 

kuulumisen + tai - merkein riippuen siitä tuliko lapsen ääni kuulluksi vai ei. Litte-

roituamme päiväkirjat ja learning cafe -ryhmätöiden aineiston merkitsimme ne 
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samalla tavoin + ja - merkeillä. Siirsimme aineiston alkuperäisten teemojen alle. 

Näin löysimme lapsen äänen kuulumisen kannalta positiivisia ja negatiivisia 

asioita kustakin teemasta, sekä yhtäläisyyksiä ja eroja havaintojen ja ryhmätöi-

den välillä. Näin rakensimme kokonaiskuvaa lapsen äänen kuulumisesta ja ke-

hittämistarpeista rakentaen kuvaa yksittäisistä tiedoista kohti kokonaisuuksia. 

5.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Eettisyyden huomioiminen on tässä tutkimuksessa kulkenut mukana jo aivan 

alusta, sillä jo tutkimussuunnitelmamme olemme hyväksyttäneet Helsingin Dia-

konissalaitoksen Eettisellä toimikunnalla. Heidän puollettua Pyyn tilaamaa tut-

kimustamme ja työalajohtajan annettua luvan tutkimuksellemme kerroimme yh-

teisön jäsenille, mistä tutkimuksessa on kysymys ja mitä tutkimukseen osallis-

tumisesta voi seurata. Kerroimme osallistumisen olevan vapaaehtoista ja että 

tutkimukseen osallistumisen voi keskeyttää halutessaan. Luvat ja suostumukset 

tutkimuksille saimme kirjallisesti, kuten hyvään tieteelliseen tapaan kuuluu. 

Havainnoinnissa kunnioitimme yhteisön arkea ja sovimme aikatauluista yhtei-

sössä vallitsevan käytänteen mukaisesti, jotta emme häiritsisi yhteisön terapeut-

tisten rakenteiden toteutumista. Pyrimme havainnoimaan vaikuttamatta tilantei-

den kulkuun. Huomioimme sen, että läsnäolomme tarkoitus tilanteissa oli kaik-

kien tiedossa ja sillä on aina vaikutuksensa tilanteeseen. Sen lisäksi, että kir-

jasimme havaintojamme havainnointimatriiseihin ja päiväkirjaan, muistuttivat ne 

havainnointiasemastamme yhteisössä. Toimme esille, että havainnoitavilla on 

oikeus nähdä, mitä heistä itsestään kirjaamme ylös. Teimme keräämästämme 

aineistosta muistiinpanoja, joita säilytimme alkuperäisen aineiston kanssa siten, 

etteivät ne joudu ulkopuolisten käsiin. Tutkimuksen valmistuttua aineisto ja 

muistiinpanot hävitettiin. Lopulliset tulokset raportoidaan siten, ettei kukaan tut-

kimukseen osallistuvista Pyyn lapsi- tai aikuisasiakkaista tai työntekijöistä ole 

tunnistettavissa. 

Jotta tutkimustulos olisi mahdollisimman objektiivinen, on huomioitava myös 

tutkijoiden luotettavuus ja puolueettomuus. Niillä tarkoitetaan tutkijan luopumista 
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omista ennakkokäsityksistään ja oletuksistaan tutkittavaa aihetta ja tutkittavia 

henkilöitä kohtaan. (Tuomi & Sarajärvi 2002. 133.) Olemme pyrkineet tiedosta-

maan ennakko-oletuksemme, jotta ne eivät vaikuttaisi lopputulokseen. Erityises-

ti kiinnitimme huomioita toisen tutkijan sukulaissuhteeseen yhteen Pyyn työnte-

kijöistä ja keskustelimme ja tarkastelimme eri tilanteissa havainnoinnin objektii-

visuutta tältäkin osin. Järjestimme myös havainnoinnit tämän huomioiden niin, 

että sukulaiset olivat mahdollisuuksien mukaan eri toiminnoissa. Kuitenkin on 

todettava, että vaikka tutkijat kiinnittävät huomiota näihin seikkoihin, ei laadulli-

nen tutkimus koskaan ole täysin objektiivinen; jokainen tutkija kuitenkin lopulta 

tekee havaintonsa ja tulkintansa omista lähtökohdistaan käsin. Meitä tässä hel-

potti se, että saatoimme keskustella toistemme kanssa tutkimuksen kaikissa 

vaiheissa. Käytimme paljon aikaa tekemiemme havaintojen yhteiseen reflektoin-

tiin. 

Kun tutkimusta arvioidaan toistettavuuden näkökulmasta, joudumme totea-

maan, että yhteisö elää aina sen hetkistä tilaansa. On hyvin todennäköistä, että 

uusintatutkimus tuottaisi osittain erilaista tulosta. Toisaalta uusintatutkimus toisi 

näkyväksi sen, miten yhteisö on edellisestä tutkimuksesta kehittynyt. Samoin 

edellä mainittujen seikkojen lisäksi toistettavuuteen vaikuttaa myös esimerkiksi 

miten sekä asiakkaat että työntekijät ovat ymmärtäneet haastatteluteemamme 

learning cafe -työskentelyssä ja toisaalta se, olemmeko me ymmärtäneet hei-

dän antamansa vastaukset niin kuin he ovat tarkoittaneet. 

Kun mietimme tutkimuksen luotettavuutta, olemme tutkimusta tehdessämme 

ymmärtäneet, että näimme yhteisön todellisuudesta vain pienen osan. Koemme 

tutkimuksesta saadut tulokset meidän muodostamiksi havaintotodellisuuksiksi 

siltä viikon ajalta, minkä yhteisössä olimme. Toki haastattelut, asiakastietojär-

jestelmä, muut kirjaukset ja materiaali laajensivat jonkin verran saamaamme 

sen hetkistä kokonaiskuvaa. Hirsijärvi, Remes & Sajavaara (1997, 152, 168–

169) toteavat, että laadullisella tutkimuksella pyritään ymmärtämään tutkittavaa 

ilmiötä ja todellista elämää mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja tutkimusai-

neisto on sellaista että siitä ei voi tehdä yleistäviä päätelmiä, sillä jokainen tapa-

us on ainulaatuinen. Tästä huolimatta aineiston tulkinnassa on mahdollista löy-
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tää sellaisia toistuvia piirteitä, mitkä voivat toistua myös yleisesti ilmiötä tarkas-

teltaessa.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Lapset yhteisön arjessa 

Sekä työntekijöiden että asiakkaiden ryhmätyöskentelyvastauksissa nousivat 

esiin yhteiset retket, tapahtumat ja audit sekä arkiset jokapäiväiset tilanteet, 

joissa lapsi kummankin ryhmän mukaan tulee nähdyksi. Työntekijöiden mukaan 

Pyyn päivärytmi on lapsen kuulumisen ja näkymisen kannalta toimiva, mutta 

asiakkaat toivoivat erilaisiin siirtymävaiheisiin selkeyttä lapsen huomioimiseksi 

paremmin.  

Kun mennään ryhmän jälkee tonne lasten puolelle, niin siellä pitäs 
olla joku taulu tai yks henkilö joka kertoo saman tien eikä välikäsien 
kautta, onks syöty ja vaippa vaihdettu ja mitä niille tota noin niinku 
kuuluu eikä kaikkien välikäsien kautta… (Asiakas) 

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsia koskevissa toimissa on 

ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Havaintojemme perusteella lapsen 

etu on voimakkaasti näkyvissä henkilökunnan välisissä keskusteluissa, 

palavereissa ja ratkaisuissa. Laajasti ajateltuna lapsen etu on lapsen oikeutta 

hyvään elämään, jota suojellakseen yhteisön tulisi tehdä lapsen hyvinvoinnin 

kannalta parhaita mahdollisia ratkaisuja eri tilanteissa. Lapsen edun mukaisia 

kysymyksiä ja toimia sekä vanhemmuuden tukemista ja sen tarpeita käsitellään 

päivittäin. Näissä tilanteissa tuodut huolet ja niihin saatava ammatillinen tuki ja 

vertaistuki tuovat lapsen äänen esiin. Arjen eri tilanteissa lasten ääni kuuluu 

havaintojemme mukaan hyvin. Toimintatapojen esimerkiksi ulkoilu- ja 

lepohetkien kehittämisessä pyritään toimimaan lapsen edun mukaisesti. 

Struktuurien kehittäminen on kuitenkin vielä osittain kesken tai 

muutosvaiheessa, joten kaikki muutokset eivät ole vielä täysin vakiintuneet 

käytäntöön. 

Erityisesti päivittäiset keskustelut lasten ja työntekijöiden välillä, akuutisti tai 

suunnitellusti, tuovat lasten ääntä kuuluviin yhteisössä; hiekkalaatikon reunalla 

on luontevaa jutustella alle kouluikäisten lasten kanssa. Yksilöidyssä 
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asiakastyössä lapsen ääni kuuluu vahvasti erilaisissa sisällöissä. Koululaisten 

kanssa järjestetään audeja tarpeen mukaan ja pienimmät osallistuvat ikä- ja 

kehitystasonsa mukaisesti perheaudeihin. Audeissa lapsi on subjekti ja mukana 

omista asioistaan keskusteltaessa. Näiden audien toteutus on monimuotoista ja 

lapsen huomioonottavaa. Esimerkiksi havainnointiajallamme toteutunut 

kouluikäisen lapsen audi toteutui keskustellen biljardipelin lomassa. 

Me pidetään perheaudeja ja niissä huomioidaan lapset ja puhutaan per-
heen yhteisistä asioista. (Asiakas) 
 

Selkeästi lasten äänen kuulumista tulee parantamaan HOISU eli lapsen hoito- 

ja kuntoutumissuunnitelma, jossa pysähdytään jokaisen lapsen kohdalle 

miettimään hänen yksilöllisiä ominaisuuksiaan ja tarpeitaan. Olettaen tietenkin, 

että vasta aloitusasteella olevan HOISUn käyttäminen toteutuu suunnitellulla 

tavalla niin, että se tehdään jokaiselle lapselle. Lapsen äänen kuuluminen 

toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla, mikäli lapselle ikä- ja kehitystaso 

huomioon ottaen annetaan mahdollisuus osallistua HOISUn tekemiseen eikä se 

perustu pelkästään työntekijän ja vanhemman käsitykseen lapsesta. 

Lapsen äänen kuulumista heikensi se, että lasten kuulumisia yhteisön 

kokouksissa käsiteltiin vain, mikäli heidän tilanteissaan oli jotakin erityistä. 

Esimerkiksi käsiteltäessä kotiasioita käytiin läpi laskujen maksu, vuokra ja kodin 

siisteys, mutta ei lasten vointia. Yhteisön tilaa arvioitaessa lapsia ei mainittu 

eivätkä lapset olleet läsnä yhteisökokouksissa, mikä heikentää heidän 

osallisuuttaan yhteisössä. 

6.2 Lapsi- ja perhetyön yhdistäminen 

Ryhmäkeskusteluissa niin työntekijät kuin asiakkaat vakuuttivat kokevansa 

näiden työmuotojen toteutuvan rinnakkain toisiaan poissulkematta. 

Havaintomme tukivat ryhmätyön tuloksia tässä asiassa. Työntekijöiden 

kertoman mukaan pääpaino kuntoutuksessa on joko päihdekuntoutuksessa tai 

vanhemmuudessa perheen yksilöllisen kuntoutustarpeen mukaan. Esiin nousi 
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se, että mikäli keskitytään joko päihde- tai perhekuntoutukseen tai lapsityöhön 

liikaa tai liian vähän, voivat rakenteet kääntyä itseään vastaan. 

Eihän ne oo toisiaan poissulkevia. Ei oo mustavalkoista, että okei 
nyt meillä on nyt tää päihdeasia, että laitetaan lapset kaappiin täks 
kuukaudeks, että sit me otetaan perhetyö. Että ne on niinku niin 
limittäin ja olemassa koko aika. (Työntekijä) 

Asiakkaat sanovat saavansa tukea molempiin sitä pyytäessään ja työntekijät 

tuntevat tarpeelliseksi alussa turvata lapsille päihteettömät vanhemmat, jonka 

varaan vanhemmuutta voidaan kuntoutuksen edistyessä rakentaa.  

Jos kysymys tarkotti sitä että kuntoutetaanko aikuisia ja lapsia yhtä 
paljon, niin ei. Mutta jos joku lapsi ei tarvii kuntoutusta, niin ei se 
sitä tarvii. (Asiakas) 

Kuitenkin asiakkaat toivovat lapsille monipuolisempaa ohjelmaa, erityisesti 

iltapäiviin, mutta samalla pohtivat, olisiko asia kuitenkin heidän itsensä 

vastuulla. 

No onhan aikuisilla enemmän ohjelmaa niinku kuntoutusmielessä. 
Osa lapsista on koulussa tai päiväkerhossa tai muussa. Meillä on 
kaikkia ryhmiä, mutta lapset vaan leikkii, ulkoilee ja touhuaa. Niinku 
niitten toisaalta kuuluuki. Mut joo kyl voi olla enemmän ohjelmaa. 
Mut itehän me ollaan siitä vastuussa. (Asiakas) 

Havaintojemme mukaan audissa eli terapeuttisissa keskusteluissa perheen ja 

lasten tilanteet huomioitiin yksilöllisesti ja yksittäisen lapsen asiat tulivat 

syvemmin esille. Silloinkin, kun audi oli päihdekuntoutukseen painottunut, lapsi 

tuli siinä tavalla tai toisella näkyväksi. Ennen kaikkea vanhemmuutta 

rakennetaan päihdekuntoutuksen varaan. Monen perheen kohdalla tosiasia on, 

että jos ei ole päihteettömyyttä, ei ole myöskään lähivanhemmuutta. 

Vanhemmuutta ja vanhemman ja lapsen välisiä suhteita käsittelevissä audeissa 

lapsi on välillisesti läsnä ja sen kautta edistetään lapsen edun toteutumista. 

Vanhemmuuden tukeminen ja huoliin puuttuminen arjen asioissa tulivat vahvasti 

esille niin, että vanhempia tuettiin ja lapsen etu ja hyvinvointi pyrittiin 

huomioimaan kautta linjan. 
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Lapsillahan on sit tää kaikki verkostotyö, sos.ped, neuvolat, suku ja 
mummut… (Työntekijä) 

Tutkiessamme asiakastietojärjestelmää ja siellä dokumentteja huomasimme, 

että lapsista merkintöjä oli suhteellisen vähän verraten aikuisten kirjauksiin ja 

havaitsimme tietokatkoksia lasten asioissa.  

6.3. Yhteisön mahdollisuudet tukea lasta ja perhettä 

Sekä työntekijät että asiakkaat kokivat toimivan yhteisön itsessään lapsia 

tukevaksi elementiksi. Yhteisön koetaan luovan lapselle turvallisuuden tunteen 

ja tukevan vanhemmuutta vertaistuen keinoin.  

No tää on tätä vertaisjakamista ja myös sitä kautta ymmärrystä ja 
parhaimmillaanhan sitä turvallisen ilmapiirin luomista että se tukee, 
ei ainoastaan lasta vaan koko perhettä. Että mennään eteenpäin, 
että koko perhe saa tukea. (Työntekijä) 

Saa apua aina kun kysyy. Puututaan lastenkin asioihin, ettei vaan 
aikuisten. (Asiakas) 

Henkilökunnalla on käytössään erilaisia menetelmiä lasten ja perheiden 

tukemiseksi.  

Yhteisön mahdollisuus tukea lasta että mallinnetaan ja opetetaan 
sellainen arkirakenne ja rytmi, joka on normaalia. Tähän aikaan 
syödään ja levätään säännöllisesti. (Työntekijä) 

Vertaistuella sekä avoimella keskustelulla ja toimintaohjeilla, joissa korostuu 

lapsen etu, tuetaan vanhemmuutta ja lapsen hyvinvointia. Havaintojemme 

mukaan asiakkaat ja henkilökunta huomioivat lapset hyvin ja puuttuvat tarpeen 

mukaan lasten tekemisiin. Asianmukaiseen vuorovaikutukseen ohjataan sekä 

lapsia että vanhempia. Erilaisissa yhteisön kokoontumisissa annetaan suoraa 

palautetta toisille yhteisön jäsenille niin onnistumisista kuin kasvun paikoista. 

Näissä palautteissa käsiteltiin ja pohdittiin vanhemmuuteen ja lasten 

kasvatukseen liittyviä asioita esimerkiksi lasten tekemisistä ja kaverisuhteisiin 

liittyvistä asioista iltaisin ja viikonloppuisin. Myös arkiasioiden hoitoon liittyvistä 
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asioista annettiin suoraa palautetta ja patistettiin muita yhteisön jäseniä 

hoitamaan vastuitaan ja velvoitteitaan yhteisössä ja sen ulkopuolella kuten 

vuokra, vuokrarästit ja muut velat. Henkilökunta toimi keskustelun tukena 

tarvittaessa ohjaamalla ja neuvomalla. 

Yhteisön jäsenten antama palaute vanhemmuudesta kasvattaa 
vanhempia ottamaan lapsensa huomioon paremmin… Kokemusten 
jakaminen yhteisössä auttaa myös toisia kasvussaan. (Työntekijä) 

Täällä patistetaan asioissa eteenpäin. Jos joku asia pitäs tehdä, 
niin täällä mäkätetään, että se tulis tehtyä… (Asiakas) 

Jos ei osaa jotain, ni täältä saa jeesiä. Ovat neuvoneet liikkumista, 
harrastepaikkoja ja muita tääl Hesas. (Asiakas) 

Pyyssä on erilaista vuorovaikutusta ja kohtaamisia sovittujen ryhmien 

ulkopuolella niin, että koko Pyy-päivän rakenteen on tarkoitus 

yhteisöhoidollisesti tarjota vertaistukea ja kuntoutumisen mahdollisuuksia, 

minkä toivotaan jatkuvan asiakasyhteisön sisällä myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

Havaintojemme mukaan Pyyssä pyritään siihen, että kaikki aikuiset olisivat 

kaikkia lapsia varten ja keskusteluissa selviää yhteisöllisyyden läsnäolo. 

Vertaistuki toteutuu niin lasten kesken kuin päihdekuntoutumisessa sekä 

lastenkasvatuksessa ja vanhempana olemisessa.  

Yhteisöstä löytyy monia ihmisiä, jotka voivat eri tavoin auttaa lasta 
ja vanhempaa vanhemmuudessa. Esimerkiksi lapsenhoitoapua, 
turvallisia aikuishahmoja, harrastus- ja koulunkäyntiapua ym. 
(Työntekijä) 

Haasteiksi arkeen asiakkaat sanoittivat kiireen. Päivällä Pyyssä on paljon 

erilaista kuntouttavaa toimintaa ja myös iltaisin on erilaisia arjen velvollisuuksia, 

kuten lasten harrastukset, kotityöt, sekä esimerkiksi NA- ja AA-ryhmissä 

käymiset. Lisäksi työntekijöitä ja joitakin asiakkaita mietitytti, miten perhe ja 

lapsi kuntoutuksen jälkeen selviää ilman yhteisön tukea, varsinkin kun 

yhteisössä koetaan merkittävää apua päivittäisestä tunteiden purkamisesta ja 

jakamisesta sekä välittömästä palautteesta. 

Sit on nää tunteet, mielipiteistä puhuminen ja avautuminen. Pyy 
tukee meitä puhumaan…. Kyllä… Joo. (Asiakas) 
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Ja kyllähän se yhteisöllisyys on sellaista läpitunkevaa, vaikka me ei 
olla arki-iltaisin ja viikonloppuisin täällä. Mut yhteisö tukee sit 
kuitenkin, et se on siel niinku…Mut sit ku kotona… (Työntekijä) 

6.4. Toiminnan rakenteisiin liittyvät vahvuudet ja heikkoudet lapsen ja perheiden 

kannalta 

Pyyssä on tietoisesti kehitetty lapsi- ja perhetyötä ja parannettu lapsen asemaa 

yhteisössä muunmuassa palkkaamalla yhteisöön lapsityöntekijä, jonka 

tehtävänä on huolehtia lasten asioista yhteisössä. Kehitystyön tuloksena lapsille 

luodut rakenteet, selkeä päivärytmi ja struktuuri toimiessaan tukevat lasta ja 

hänen hyvinvointiaan. Haastatteluissa kummassakin ryhmässä löytyi toiminnan 

organisoinnista kehittämisen paikkoja; esimerkiksi lastenhoitojärjestelyihin 

liittyvää tyytymättömyyttä. Asiakkaat toivat toistuvasti esille lastenhoidon 

tiedonkulun puutteellisuuden sekä lapsia hoitavien aikuisten vähäisen määrän 

toisten tehdessä vastuualueitaan. Lisäksi joissakin vastauksissa mietittiin, mitä 

rakenteet lopulta ovat ja miten arjen realiteetit, esim. henkilökunnan 

läsnäoloaika arkisin sekä lasten pitkät koulupäivät vaikuttavat yhteisöön. 

Ja sit meillä on niinku tää koululaisten pitkät päivät, ne on jotenkin 
niinku estäviä. (Työntekijä) 

Kysymys siitä, mitkä seikat rakenteissa mahdollisesti estävät lasten 

kuntoutumista, saatettiin kokea myös koko yhteisöhoidon kyseenalaistavaksi 

kysymykseksi. Tällöin on luonnollisesti vaikea miettiä, miten toimintaa voisi 

rakenteiden osalta kehittää. 

Eihän yhteisöhoito voi olla sellainen rakenne, mikä estää 
kuntoutumista. Sehän pitäisi lopettaa välittömästi. Eihän sellaista 
voisi olla olemassakaan. (Työntekijä)  

Vastuualueista, esimerkiksi siivouksesta ja kotitöistä, keskusteltaessa 

työntekijät kertoivat, että vastuualueisiin ja niiden suorittamiseen on myös 

mahdollista paeta aikuisen velvollisuuksilta, kuten lastenhoidolta. Vanhemmat 

puolestaan toivoivat, että vastuualueiden sijaan heillä olisi enemmän aikaa olla 

lastensa kanssa. Työntekijät pyrkivät ohjaamaan perheitä ja kokevat olevansa 
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vahvasti perheiden arjessa mukana. He haastavat itsensä kehittämään 

vanhemmuutta puuttumalla erilaisiin tilanteisiin heti niiden ollessa akuutteja. 

Toisaalta henkilökunta on niinku paljon mukana koko perheen 
arjessa sillon kun me ollaan täällä, niin mehän ollaan todella niinku 
sen perheen arjessa mukana niinku monessa paikkaa niin ei oo. 
Että se on musta niinku sellanen aika tukeva. (Työntekijä) 

Joskus ois kiva, ettei olis ryhmiä, vaan saatas olla vaa lasten 
kanssa. Vaik jotai perhejuttui niinku päivii…. joukkue, ryhmä, 
perhepelejä….…Mehän voijaan tehä näitä lauantaitapaamisissa. 
(Asiakas) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISKOHTEET 

7.1 Johtopäätökset 

Haimme työssämme vastauksia kysymyksiin: kuinka lapsi kuuluu ja näkyy yh-

teisön arjessa ja toteutuuko lapsi- ja perhetyö yhteisössä päihdetyön rinnalla 

tarkoituksenmukaisesti.  

Johtopäätöksenä voimme todeta lapsen kuuluvan ja näkyvän yhteisössä välilli-

sesti hyvin vanhemmuuden ja päihteettömyyden tukemisen kautta. Esimerkiksi 

erilaisissa audeissa käsitellään monipuolisesti päihdekuntoutukseen liittyvien 

teemojen lisäksi lasten asioita, vanhemman ja lapsen välistä suhdetta sekä eri-

laisia vanhemmuuteen liittyviä arjen ongelmia ja muita lapsia käsitteleviä akuut-

teja asioita.  

Lapsen asemassa yhteisön jäsenenä on kehitettävää. Vaikka lapset ovat arjen 

ja lasten rakenteiden aktiivisia toimijoita, niin koko yhteisön yhteisissä fooru-

meissa lapsen ääni jää ohueksi. Helavirta (2011, 14) ja Muukkonen (2008, 153) 

ovat tutkimuksissaan todenneet, että sosiaalialalla lapsen hyvinvointia koskeva 

tieto on paljon aikuisten tuottaman tiedon varassa ja että lapsen osallisuutta 

tiedon tuottajana tulisi vahvistaa. Sama ilmiö on nähtävissä myös näissä Pyyn 

toimintaa koskevissa tuloksissa. Lapsi usein tuottaa sellaista merkittävää tietoa, 

joka ei vanhemman kautta välity. Lisäksi hän on itse se, joka voi kertoa omat 

mielipiteensä ja kuulumisensa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lapsella 

tulisi olla ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti mahdollisuuksia kertoa omia mie-

lipiteitään ja ajatuksiaan sekä perheessä että yhteisössä. 

Työntekijät huomioivat hyvin keskusteluissaan ja perhettä koskevissa päätök-

sissään sekä pohdinnoissaan lapsen etua ja hyvinvointia. Vanhempia ohjattiin 

esimerkiksi tarjoamaan lapsille terveellisiä välipaloja. Samoin heitä ohjattiin 

päihteitä käyttävän etävanhemman turvallisiin tapaamisiin. Lapsi- ja perhetyön 

toteutumisessa tarkoituksenmukaisesti päihdetyön rinnalla pääpaino on päihde-

työssä, mikä on Pyyn alkuperäinen työn lähtökohta. Myös vanhempia ja lasta 
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välillisesti tukeva perhetyö toteutuu hyvin. Vaikka lapsityötä on kehitetty, suunni-

telmallisen lapsityön osuus on aikuisten kanssa tehtävää työtä sekä perhetyötä 

vähäisempää. Yksittäisen lapsen kanssa toteutettava työskentely on vahvimmil-

laan verkostoissa eri yhteistyötahojen kanssa.  

7.2 Kehittämiskohteet 

Kehittämiskohteeksi nousee lapsen asema kuntoutujana aikuisen rinnalla ja 

osallisena niin kuntoutukseen kuin koko yhteisön toimintaan. Työntekijät 

nostivat tämän esiin muun muassa pohtien arjen ohjaamistilanteita. 

Kehittämiskohteena suora ohjaaminen arjessa paremmin haltuun. 
Esimerkiksi havainnoista kertominen niiden syntyhetkellä… 
Samalla toimiminen niin ettei oteta vanhemmalta pois vanhemman 
vastuuta vaan kehitytään yhdessä. (Työntekijä) 

Havaintojemme mukaan lapsen äänen kuulumisen parantamiseksi 

kehittämisenkohteeksi nousi yksittäisen lapsen huomioiminen niin 

henkilökunnan palavereissa kuin koko yhteisön kokouksissa. Nyt näiden 

foorumeiden keskustelut olivat aikuiskeskeisiä. On hyvä pitää mielessä ja 

puheessa, että lapset ovat osa yhteisöä silloinkin, kun he eivät ole läsnä.  

Muukkonen (2008, 141) muistuttaakin, että lapsikeskeisyys toteutuakseen 

edellyttää sitä, että lapsen etua tavoitellaan konkreettisesti myös silloin, kun hän 

ei ole paikalla. Myös lapsen voinnin ja asioiden jakamis- ja kirjaamiskäytäntöjä 

olisi mielestämme hyvä terävöittää. Ajantasainen kirjaaminen parantaa 

tiedonkulkua ja asioiden muistissa pysymistä ja on samalla olennainen osa 

lapsen tämän elämänvaiheen dokumentointia. Hoitoalalla usein käytetty fraasi 

”se mitä ei ole kirjattu, ei ole tapahtunut” sopii tähän yhteyteen. Tätä sosiaali- ja 

terveysalan melko yleistä eroavaisuutta kirjaamiskäytänteissä pyritään 

lakiesityksellä (HE 345/2014) sosiaalihuollon asiakaskirjoista ja kirjaamisesta 

muuttamaan kirjaamisvelvoitteilla (Socca. 31.1.2015). Dokumentoinnilla on 

mahdollista tukea myös lapsen osallisuutta, kun kirjattaessa otetaan huomioon 

lapsen oma ääni ja hänen näkemyksensä asioista.  
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Yhteisön aikuisasiakkaat nostivat esiin huolensa tiedonkulusta, jonka he kokivat 

puutteelliseksi lastenhoitoon liittyvissä asioissa. Vanhemmat kokivat, että 

saapuessaan aikuistenryhmistä lapsiryhmään he eivät saa lapsia hoitaneilta 

henkilökunnan tai muun Pyy-yhteisön jäseniltä riittävästi tietoa lastensa tilasta. 

Vanhemmat kertoivat, että eivät esimerkiksi tiedä, onko välipala syöty, vaippa 

vaihdettu, onko lapsi nukkunut ja miten hän muuten voi. Tämän lisäksi 

huolenaiheena olivat rakenteisiin liittyvät lastenhoitojärjestelyt ja niiden 

sovittaminen arjen aikatauluihin sekä yhteisön jäsenten eri vastuualueisiin. 

Lastenhoitojärjestelyt mietityttivät myös työntekijöitä. 

Lastenhoidon ja lapsiryhmien selkiyttämisen lisäksi, näimme tarvetta sille, että 

yhteisön rakenteissa tulisi olla säännöllisesti myös sellaisia ryhmiä ja 

yhteisökokouksia, joissa lapset olisivat läsnä käsittelemässä ja tekemässä 

päätöksiä yhteisön asioista. Lastensuojelulaki korostaa lasten osallisuutta sekä 

edellyttää lasten toiveiden ja mielipiteiden selvittämistä. Haasteensa tälle 

tietenkin asettavat lasten pitkät koulupäivät. Hyvällä suunnittelulla, esimerkiksi 

siirtämällä siivoukset ja henkilökunnan kokouksen päivemmälle vaikka kerran 

kuussa, olisi mahdollista pitää yhteisökokous isojen lasten koulupäivän jälkeen. 

Toiminnan rakenteissa olisi hyvä myös tehdä selkeä lasten ohjelma niille 

päiville, joina lapsityöntekijä ei ole paikalla. 

Kuten yhteisöhoidon tapoihin kuuluu Pyyssä puhutaan ja suunnitellaan paljon. 

Yhteisen todellisuuden luominen ja lapsityön kehittämistä koskeva keskustelu 

näyttäytyivät päivittäin rakenteisiin kuuluvissa aamukokouksissa ja 

päivänpurkupalavereissa. Näissä tilanteissa ja keskusteluissa oli kuultavissa 

tahtotila lapsen osallisuuden lisäämiseksi. Erilaisia muutostarpeita ja 

ratkaisuehdotuksia käsiteltiin sekä henkilökunnan kesken että yhteisössä. 

Selkeät sopimukset suunnitelmien täytäntöön ottamiseksi edistäisivät 

suunnitelmien toteutumista käytännössä. Jos kehittämisideat johtavat 

toimenpiteisiin ja suunnitelmien täytäntöönpanoon, se on lasten kannalta 

myönteistä. Mikäli suunnitelmat jäävät pelkäksi aikomuspuheeksi, ne eivät 

edistä lapsen näkymistä ja asemaa yhteisössä.  
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8 POHDINTA  

Opinnäytetyön tekeminen on ollut meille erittäin opettava prosessi. Olemme 

oppineet valtavasti toisiltamme, opiskelutovereiltamme, opettajilta ja Pyy-

yhteisöltä. Vaikka työ on tehty yksittäiseen päihdeperhetyön yksikköön, olemme 

opinnäytettä tehdessämme usein ajautuneet pohtimaan lasten asemaa yhteis-

kunnassamme. On hyvä, että heidän asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestelmissä vahvistetaan laeilla, sillä tutkimuksia, kirjallisuutta ja erilaisia op-

pimateriaaleja lukiessamme huomasimme, että aito lasten kohtaaminen on vali-

tettavan usein marginaalista. Onneksi joukossa on Pyyn kaltaisia kehitysmyön-

teisiä toimijoita. Laadullisesti korkeatasoista työtä voi tehdä vain arvioinnin kaut-

ta nostamalla esiin kehitettäviä tarpeita.  

Tutkimuksen toteutus sujui suunnitelmien mukaisesti ja Pyyssä meidät sekä 

otettiin vastaan että läsnäolomme huomioitiin hyvin. Työtä helpotti se, että tut-

kimussuunnitelmamme oli tutkimuskysymyksiä, teemoja ja teoriaa myöten huo-

lella suunniteltu. Tästä haluamme kiittää saamastamme avusta niin Pyyläisiä 

kuin opinnäytetyömme  ohjaajia.  

Havainnoitsijan roolissa pääsimme mukaan erilaisiin Pyy-päivän toimintoihin 

ryhmätilanteista yksilökeskusteluihin. Vain muutamassa tilanteessa päätimme, 

ettei osallistumisemme olisi eettisesti oikein perheen tilanteen huomioiden. Se-

kä työntekijät että asiakkaat suhtautuivat meihin luontevasti ja olivat meille 

avoimia. Kokemuksemme yhteisöllisessä päihdeperhekuntoutuksessa antoivat 

meille hyvät pohjatiedot työn luonteesta ja päihdeperheiden tilanteesta ja lähtö-

kohdista. Pystyimme hyvin jättämään omat mahdolliset ennakko- oletuksemme 

taka-alalle ja keskittymään havaintoihin. Oli mielenkiintoista huomata, miten 

samassa tilanteessa olimme kiinnittäneet huomiota osittain eri asioihin. Tämä 

oli ehdoton vahvuus tutkimuksen kannalta, ja se auttoi meitä ymmärtämään 

myös havainnointiin liittyviä haasteita. Ehdoton vahvuus oli yhteinen keskustelu 

ja reflektointi jokaisen Pyyssä vietetyn päivän jälkeen. Nämä keskustelut auttoi-

vat meitä mahdollisimman totuudenmukaisen kokonaiskuvan luomisessa. 
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Haasteelliseksi koimme asianmukaisen teorian ja aikaisempien tutkimusten 

etsimisen, sillä Pyy on ainutlaatuinen yksikkö avo- ja laitoskuntoutuksen 

välimaastossa. Tutkimukset käsittelevät väistämättä muunlaisia 

toimintaympäristöjä, sillä toista vastaavaa päihdeperhetyötä toteuttavaa 

yhteisöhoidon yksikköä ei ole. Avokuntoutus arkisin 8–16 asettaa tietyt 

reunaehdot kuntoutukselle ja sen toteuttamiselle. Toiminnan reunaehdot eivät 

kuitenkaan ole este kehittämistyölle, vaikka henkilökunnalta tällöin vaaditaan 

erityisen paljon valmiutta ja tahtoa vanhojen toimintatapojen muuttamiseen. 

Pyyssä on hyvät mahdollisuudet tukea perheiden varhaista vuorovaikutusta ja 

turvallisen kiintymyssuhteen muodostumista. Vanhempien päihdekuntoutuksen 

rinnalla lapsen eheytymiseen tulisi kiinnittää huomiota ja mahdollistaa näin 

korjaavien kokemusten syntyminen. Lasten eheytymiseen tähtäävä toimintaa 

olisi luontevaa entisestään kehittää yhteisökasvatuksen periaatteilla ja sen 

ekologiaa ajatellen. Tällöin lapsen kehitys (Kaipio 2000, 98.) nähdään 

prosessina, johon vaikuttavat moninaiset tekijät ja jossa lapsen 

persoonallisuuden muutos sekä kehitys tapahtuvat monimutkaisessa 

vuorovaikutusprosessissa yksilön ja ympäristön välillä. Yksi yhteisöhoidon 

eduista on sen tarjoama vertaistuki. Pyy-yhteisössä sekä aikuiset että lapset 

muodostavat toisten samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa 

suuren perheen, jossa he voivat peilata kokemuksia toisiinsa.  

Erityisesti lasten tilannetta helpottaa toisten lasten tilanteiden samankaltaisuus. 

Niin lapsella kuin aikuisella on mahdollisuus avautua omista kokemuksistaan 

helpommin kuin silloin, kun omaa tilannettaan pitäisi salata. Vertaisuudessa 

ihminen vahvistuu sosiaalisesti. (Mikkonen 2011, 206, 218) Tämä vapauttaa 

syyllisyyden tunteilta ja antaa tilaa toipumiselle. Pyyssä toteutuva voimakas 

yhteisöllisyys ja vertaistuki asettavat haasteensa perheiden kotiutumisen 

jälkeiselle ajalle. Kuinka sopeutua elämään ilman yhteisön tukea, apua 

lastenhoidossa ja arkiaskareissa? Kuinka lapset sopeutuvat siihen, että 

samassa elämäntilanteessa olevia kavereita ei ole päivittäin lähellä? 

Kuntoutusjakson pituudesta riippuen suhde kavereihin ja koko yhteisöön voi olla 

tiivis ja aikuisten tulisi tiedostaa, että siirtymävaihe ei välttämättä ole lapselle ja 

perheelle helppo. 
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Päihdetyö ja sosiaalityö yleensäkin ovat yhteiskunnassamme murroksessa. 

Taloudellisten resurssien pienentyessä niin palveluiden ostajat kuin tarjoajat 

ovat tilanteessa, jossa työn laatua ja vaikuttavuutta tulee entistä tarkemmin 

arvioida. Päihdeperheiden kanssa työskenneltäessä korostuu ylisukupolvien 

periytyvän syrjäytymisen kierteen katkaiseminen ja yhteiskunnalliset sekä 

inhimilliset säästöt. Myös sosiaalihuoltolain uudistus nostaa vaikuttavuutta ja 

osallisuutta perheiden ja erityisesti lasten näkökulmasta nostaen lapsen edun 

ensisijaiseksi sosiaalihuollon toimissa. 1.4.2015 voimaan tullut laki edellyttää 

(13.12.2014/1301, 32 §) että sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kiinnitettävä 

erityistä huomiota lapsen ja nuoren mielipiteisiin ja toivomuksiin, jotka on 

kirjattava lasta koskeviin asiakirjoihin. Tämä lakimuutos velvoittaa Pyytä ja 

muita toimintayksikköjä kehittämään lapsityötä entuudestaan. 

Osa Pyyn toiminnasta ja ryhmistä on selkeästi suunnattu tukemaan aikuisten 

päihdekuntoutumista ja sen sisältöjä. Ilman päihteettömyyttä ei näillä 

aikuiskuntoutujilla tulisi tulevaisuudessa olemaan lähivanhemmuutta. On myös 

huomioitava, että yhteisö elää aina hetkessään. Lapset ja perheet vaihtuvat 

osan kuntoutuessa ja osan hoidon keskeytyessä eri syistä. Lisäksi jokaisella 

kuntoutukseen tulevalla perheellä on omat tarpeensa ja elämäntilanteensa. 

Toimintaa on siis kehitettävä jatkuvasti palvelemaan juuri sitä yhteisöä, joka sillä 

hetkellä Pyyssä kuntoutuu. Lapsen näkökulmasta tämä tarkoittaa lapsi- ja 

perhetyön joustavaa kehittämistä ja rinnalla kulkemista sen mukaan, minkälaisia 

tarpeita juuri sillä hetkellä yhteisössä olevilla lapsilla on ikään ja yksilölliseen 

tilanteeseen liittyen. Siksi on erityisen tärkeää, että vaikka pääpaino onkin 

päihdekuntoutuksessa, henkilökunnan tulee nostaa lasten kulttuuria ja lasten 

huomioimista yhteisössä tietoisesti esille. Henkilökunnan merkitys korostuu 

siksi, että lopullinen valta päättää lasten osallisuutta estävistä tai tukevista 

rakenteista on aikuisilla, koska osallisuuden toteutuminen edellyttää aikuisten 

luomia toiminnallisia ja rakenteellisia mahdollisuuksia (Helavirta 2011, 33. ) 
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LIITTEET 

LIITE 1 Tutkimukseen osallistuvilta pyydettävä kirjallinen suostumus  

Suostumus tutkimukseen ”Lapsen äänen kuuluminen Pyyn yhteisöllisessä 

päihdekuntoutuksessa”  

Kyseessä opinnäytetyö, jonka tutkijoina Diakonia-ammattikorkeakoulun Etelä 

Järvenpään opiskelijat sosionomi-diakonisen sosiaalityön sv Helena Sivonen ja 

Sanna Raunio Sosionomi – kristillisen varhaiskasvatuksen sv. Tutkimus julkais-

taan kevättalvella 2015 ammattikorkeakoulun Theseus-tietokannassa.  

Minulle on selvitetty yllä mainitun tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuksessa käytet-

tävät tutkimusmenetelmät. Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen 

on vapaaehtoista. Olen myös tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen ei 

aiheuta minulle tai lapselleni/lapsilleni minkäänlaisia kustannuksia, henkilöllisyy-

teni / huollettavieni henkilöllisyys jää vain tutkijan tietoon, minua / huollettavaa 

koskevaa aineistoa käytetään vain kyseiseen tutkimukseen ja aineisto hävite-

tään tutkimuksen valmistuttua. 

Suostun siihen, että minua /lastani / huollettavaa havainnoidaan ja haastatel-

laan tarvittaessa nauhoittaen kuvallista materiaalia ja äänittäen ja haastattelus-

sa antamiani tietoja käytetään kyseisen tutkimuksen tarpeisiin. Annan myös 

luvan minua / lastani / huollettavaa koskevien erikseen sovittujen asiakirjojen ja 

dokumenttien käyttöön ko. tutkimuksessa. Voin halutessani keskeyttää tutki-

mukseen osallistumisen milloin tahansa ilman, että minun täytyy perustella mi-

nun tai huollettavani keskeyttämistä tai että se vaikuttaa hoitooni / huollettavani 

hoitoon tai asiakassuhteeseen/työsuhteeseeni. 

Päiväys 

Tutkittavan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 



51 
 

LIITE 2 Havainnointimatriisi  

 

 

PVM TILANNE

OSAPUOLET 

L/Ä/I/TT

HAVAINTO- 

KANAVA N/K LAPSEN ÄÄNI +/- MUUTA


