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ABSTRACT 
  

Aspegren, Emma & Autioniemi, Aleksi. Feedback survey form for social work-
ers: A tool for Children’s home Heinäsalmikoti workers. Language: Finnish. 
Spring 2015, XX p., 2 appendices. Diaconia University of Applied Sciences. 
Degree Programme in Social Services (Degree title: Bachelor of Social Ser-
vices) Option in Diaconal Social Work/ Option in Social Services and Education.  

The thesis was a functional production, which was executed in collaboration 
with Auta Lasta Ry’s Children’s home Heinäsalmikoti Finland. The goal was to 
produce a feedback survey form for social workers. The product was for quality 
control of Heinäsalmikoti. The purpose of the product was also to support work 
of Heinäsalmikoti in children’s overall care and nurturing. The survey form was 
meant to be used as a tool for Heinäsalmikoti workers. The goal of the feedback 
survey form was to bring information and ideas and suggestions of development 
from social workers' point of view. 

The thesis consists of two parts. The functional part included the planning, exe-
cution and evaluation of the feedback survey form. In the planning the authors 
had help from the tight-knit collaboration with Heinäsalmikoti workers and a so-
cial worker. The survey was executed as a test survey in February 2015 for 
three social workers who had done cooperation with Heinäsalmikoti. The test 
survey was sent via e-mail and it was produced with the Diaconia University of 
applied sciences Webropol account for students. In the test survey one was 
asked to give feedback from the survey, so that the survey could be improved. 

The final survey was corrected and evaluated through the feedback which was 
received from the test survey and Heinäsalmikoti workers. The finished feed-
back survey form was created for Heinäsalmikoti with Google Drives Forms ap-
plication. Feedback from the survey was good, and the survey form was uti-
lised.  

Key words: survey, child welfare, feedback survey form, quality control, social 
worker, functional production, Webropol 
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1 JOHDANTO 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on alettu kiinnittämään entistä enem-

män huomiota ennaltaehkäisevään työhön. Nykyään ymmärretään paremmin 

suunnitelmallisuuden ja ennakoinnin merkitys etenkin erityisesti haavoittuvais-

ten asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä. Lastensuojelutyö voidaan lukea 

sellaiseksi työksi, jossa voi olla erityinen lainvastaisen toiminnan riski, ja lasten-

suojelun asiakasryhmä tarvitsee viranomaisvalvonnan tukea haavoittuvaisuu-

den vuoksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta ehkäisee ennalta epäasian-

mukaisia toimintakäytäntöjä sekä puuttuu säännösten vastaiseen ja laadultaan 

riittämättömään toimintaan. Vuoden 2015 suunnitelmaperusteisen valvonnan 

painoalueina ovatkin mm. lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut ja ter-

veyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja lastensuojelun määräajat.  Myös omaval-

vonnan merkitystä korostetaan. Täten palvelujen laadun ja sisällön valvonta on 

ensisijaisesti toimintayksikön tai kunnan omavalvonnan vastuulla. (Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontavirasto 2015.) Opinnäytetyömme on toimiva työvä-

line lastensuojeluyksikön omavalvonnan tueksi. 

Opinnäytetyön ideoita miettiessämme meitä kiinnosti erityisesti työelämälähtöi-

set ja toiminnalliset opinnäytetyöt. Opinnäytetyön idea tuotiin esille Heinäsalmi-

kodista. Heinäsalmikoti on Auta lasta Ry:n sijais-, avo- ja jälkihuollon palveluja 

tarjoava lastenkoti Oulun Hietasaaressa. Heinäsalmikodin työntekijöiden henki-

lökohtaisten tiedonantojen mukaan lastenkodin tulee tarkastella toimintaansa 

kolmesta eri näkökulmasta: nuorten, vanhempien sekä sosiaalityöntekijöiden 

näkökulmasta. Heinäsalmikotiin oli aikaisemmin tehty kysely biologisille van-

hemmille. Opinnäytetyön ideoinnin aikaan Heinäsalmikotiin valmisteltiin kyselyä 

nuorille, joten Heinäsalmikodissa oli selkeä tarve kerätä palautetta sosiaalityön-

tekijöiltä. 

Opinnäytetyömme tavoitteena on tuottaa palautekyselylomake, jolla sosiaali-

työntekijät arvioivat Heinäsalmikodin lastensuojelun laadun toteutumista. Tavoit-

teena on kehittää palvelun laatua. Tuote on kyselylomake, ja sen tarkoituksena 

on olla tarpeellisena ja hyödyllisenä työvälineenä Heinäsalmikodin työntekijöille. 
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Kyselyn kautta Heinäsalmikoti saa selville tietoja siitä, miten lastenkoti on onnis-

tunut tavoitteiden täyttämisessä sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta katsottuna.  

Opinnäytetyö antaa Heinäsalmikodille ja muille lastenkodeille tietoa siitä, miten 

palautekyselylomake luodaan ja miten sitä käytetään työvälineenä. Lastensuo-

jelu aiheena on laaja kokonaisuus. Sen tehtävänä on edistää lapsen kehitystä ja 

kasvua. Teoreettisen viitekehyksen kautta tuomme lukijoille tietoa lastensuoje-

lun lähtökohdista, lastensuojelun tarpeesta, lapsen sijaishuollosta, lastensuoje-

lun valvonnasta ja sen keinoista, sekä palautekyselylomakkeen laatimisesta.  

Toimintaympäristön kuvaus sisältää yleistä tietoa lastenkodeista ja niiden tar-

joamista palveluista. Toimintaympäristön kuvaus sisältää myös kristillisen Auta 

lasta Ry:n ja Heinäsalmikodin esittelyn. Tätä opinnäytetyötä lukija pystyy sovel-

tamaan myös laatiessaan palautekyselylomakkeita tai kyselylomakkeita muihin 

tarkoituksiin.  

Nostamme myös esiin ajankohtaisen aiheen hengellisyys sosiaalityössä. Hei-

näsalmikoti toimii kristillisen Auta Lasta Ry:n alla, mutta ei voi toteuttaa käytän-

nön työssä kristillisyyttä, sillä lapset ja nuoret voivat tulla monista erilaisista kult-

tuuri- ja uskontotaustoista. Kristillinen arvopohja kuitenkin näkyy lapsesta välit-

tämisessä ja yksilön arvostamisessa. Hengellisyyden tukeminen ja monikulttuu-

risuustyö on tärkeässä roolissa Heinäsalmikodin työssä, joten tätä aihetta tuli 

myös käsitellä kyselylomakkeessa. 
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2 LASTENSUOJELU 

  

Perusoikeuksia ei ole sidottu ikään, joten lapsilla on lähtökohtaisesti samat oi-

keudet kuin aikuisillakin. Lisäksi lapsilla on erityisoikeus turvalliseen ja tasapai-

noiseen kehitykseen. Lapset ovat etusijalla erityiseen suojeluun, ja lasten oi-

keuksia tukee muun muassa YK: n lastenoikeuksien yleissopimus, Suomen pe-

rustuslaki sekä useat tavallisen lainsäädännön säädökset. (Saastamoinen 

2010, XV) Lapsella on erityisiä oikeuksia, kun hänet on sijoitettu kodin ulkopuo-

lelle. Lapselle tulee järjestää hänen yksilöllisiä tarpeitaan vastaava sijaishuolto-

paikka. Lisäksi lapsella on oikeus tavata läheisiään ja sosiaalityöntekijäänsä. 

Lapselle tulee myös turvata oikeus saada tietoa omasta tilanteestaan ja lapsella 

on oikeus saada käyttövaroja. Lapsen sijaishuoltopaikkaa valitessa tulee erityi-

sesti kiinnittää huomiota 2004 lapsen sijaishuollon laatukriteerien painottamaan 

lapsen näkökulmaan. On tärkeää löytää lapselle heti alussa hänen tarpeidensa 

mukainen sijoituspaikka, ettei sijoitus katkea ja sijoituspaikkaa tule vaihtaa. Tä-

mä on tärkeää kun pyritään vahvistamaan lapsen elämään jatkuvuutta ja pysy-

vyyttä. (Saastamoinen 2010, 1–2.) 

Lastensuojelussa on kyse lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta, joita to-

teutetaan tekemällä asiakassuunnitelma, sekä järjestämällä avohuollon tukitoi-

mia. Lastensuojeluun kuuluu myös lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto, 

sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.  (Lastensuojelulaki 2014. ) 

  

2.1 Lastensuojelun tarve 

  

Lain mukaan lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on vastuu lapsen hy-

vinvoinnista. Lisäksi heidän tehtävänään on turvata lapselle tasapainoinen kehi-

tys ja hyvinvointi. (Lastensuojelulaki 2007.) 

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä, jos huomaa asioita joiden takia lapsen las-

tensuojelun tarve on syytä selvittää. Asiat voivat liittyä muun muassa hoidon tai 

huolenpidon tarpeeseen, tai lapsen omaan käyttäytymiseen. Tarve selvitykselle 

voi olla esimerkiksi se, että lapsi joutuu väkivallan uhriksi, tai väkivallan uhkaa 
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epäillään. Ilmoitus tehdään sosiaalitoimistoon, tai kiireellisesti sosiaalipäivystyk-

seen, tai hätäkeskukseen.  Ilmoitusvelvollisuus koskee tiettyjä henkilöitä, kuten 

muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon, lasten päivähoidon, opetustoimen, 

nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan palveluksessa toimivia henkilöitä. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014) 

Lastensuojelun asiakkuus alkaa, jos sosiaalityöntekijä toteaa arvioinnin perus-

teella että, lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat lapsen terveyttä ja kehitystä tai 

lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai lapsi tarvitsee lastensuojelu-

lain mukaisia palveluja ja tukitoimia. Lisäksi asiakkuus voi alkaa, jos on tarvetta 

kiireellisiin toimiin lapsen terveyden ja kehityksen turvaamiseksi, tai kun lapsi tai 

hänen perheensä saa lastensuojelun palveluja tai tukea palvelutarpeen ollessa 

käsittelyssä ja arviointi ei ole vielä valmis. (Lastensuojelulaki 2007.) 

  

2.2 Lapsen sijoitus ja sijaishuolto 

  

Lapsi voidaan sijoittaa asumaan kodin ulkopuolelle kiireellisenä sijoituksena, 

huostaan otettuna, avohuollon tukitoimena, hallinto-oikeuden väliaikaisella mää-

räyksellä sekä jälkihuoltona. Lisäksi lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle 

myös yksityisenä sijoituksena.  (Saastamoinen 2010, 4.) 

Sijaishuollosta on kuitenkin kyse vain huostaanotossa, kiireellisessä sijoitukses-

sa ja hallinto-oikeuden väliaikaisen määräyksen perusteella kodin ulkopuolelle 

sijoituksessa. Hallinto-oikeudessa voidaan määrätä lapsi sijaishuoltoon vireillä 

olevan sijaishuoltoa tai huostaanottoa koskevan asian käsittelyn ajaksi. Hallinto-

oikeudellinen sijoitus määräytyi osaksi sijaishuoltoa vuoden 2007 joulukuussa 

tehdyssä lainmuutoksessa. Kyseinen täsmennys oli tarpeellinen sillä lastensuo-

jelulaissa määritettyjä rajoittamistoimenpiteitä voidaan soveltaa vain sijaishuol-

lossa olevaan lapseen. Muutos todettiin todella tarpeelliseksi muun muassa si-

jaishuoltoyksikön muiden henkilöiden turvallisuuden takaamiseksi. (Saastamoi-

nen 2010, 6.)   

Lapsen sijoituspaikka valitaan hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Lapsi 

voidaan sijoittaa asumaan perhehoitoon, kuten sijaiskotiin tai perhekotiin, tai 
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laitoshuoltoon esimerkiksi lastenkotiin. Lisäksi vaihtoehtona on myös muuhun 

lapsen tarpeen mukaiseen hoitoon tehtävä sijoitus. Esimerkiksi lähiverkostosi-

joitus voidaan tehdä sukulaisperheeseen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2014) 

Lapsen sijaishuollon järjestämisestä ja sijaishuollosta aiheutuvista kustannuk-

sista vastaa se kunta, jossa lapsen huostaanoton ja sijaishuollon tarve on syn-

tynyt. Jälkihuollon on velvollinen järjestämään se kunta, joka on ollut vastuussa 

sijaishuollon järjestämisestä. (Lastensuojelulaki 2007.) 

  

2.3 Lastensuojelun valvonta 

 

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuollon yleinen valvonta ja suunnittelu kuulu-

vat sosiaali- ja terveysministeriölle. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014). 

Palvelujen laadusta vastaa ensisijaisesti julkisten tai yksityisten palvelujen tuot-

taja itse. Kunnat valvovat alueensa lastensuojelun toimintayksiköitä. Viime kä-

dessä valvonnan hoitavat aluehallintovirastot ja Valvira. (Sosiaali- ja terveysalan 

lupa- ja valvontavirasto 2012.) Valviran tehtävänä on ohjata aluehallintovirasto-

jen toimintaa siten, että sosiaalihuollon lupahallinto, ohjaus ja valvonta ovat 

mahdollisimman yhdenmukaisia koko maassa. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 

valvontavirasto 2015). 

Lastensuojelu lain § 79 ja § 80 säätelevät sijaishuollon valvontaa. Kunnan tulee 

huolehtia siitä että lapsi saa sijoituksen aikana tarvitsemansa palvelut ja tuki-

toimet. Jos sijoittava kunta huomaa puutteita sijaishuollon palveluissa, tulee sen 

ilmoittaa siitä aluehallintovirastoon.  Aluehallinto virasto seuraa lastensuojelulai-

toksen toimintaa, ja erityisesti rajoitustoimenpiteiden käyttöön liittyviä asioita. 

(Lastensuojelulaki 2007) Lastensuojelun toimintaa valvovat viranomaiset, eli 

Valvira ja Aluehallintovirasto toteuttavat seurantaa tarkistuskäynneillä. Jos tar-

kistuskäynneillä havaitaan puutteita lastensuojelulaitoksen toiminnassa, voi-

daan ne määrätä korjattavaksi sakkojen tai palvelutoiminnan keskeyttämisen 

uhalla. (Saastamoinen 2010,101.) 
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Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on kokonaisvastuu lapsen las-

tensuojeluasioiden hoidosta. Hän päättää esimerkiksi asiakkuuden alkamisesta 

lastensuojelussa, sekä vastaa lastensuojelutarpeen selvityksen tekemisestä. 

Sosiaalityöntekijä toimii lapsen edunvalvojana ja vastaa siitä, että lapsi saa tar-

vittavat palvelut ja tukitoimet, ja että lapsen mielipide tulee kuulluksi. (Saasta-

moinen 2010, 74.) Tärkeää on myös taata huollon jatkuvuus, valvoa sijoituksen 

toteutumista lain mukaisesti, ja valvoa alueellaan toteutettavaa sijaishuoltoa. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015). Yllä mainittuja asioita voi tarkkailla si-

jaishuoltopaikoissa vierailuiden aikana. Sosiaalityöntekijän tulee keskustella 

sijoitettujen lasten kanssa käyntiensä aikana, sillä asiakkaan mielipiteen kuunte-

leminen on edellytys laadun tarkkailulle (Saastamoinen 2010, 100.) Sosiaali-

työntekijällä on lastensuojelutehtävissä apunaan sosiaaliohjaajia, mutta lopulli-

nen vastuu lapsen asioista on aina sosiaalityöntekijällä. (Saastamoinen 2010, 

74.)  

Omavalvontasuunnitelman laatiminen on laissa määrätty velvollisuus koskien 

yksityisiä sosiaalipalvelun tuottajia. (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 2011). 

Lain mukaan Valvira antaa määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, 

laatimisesta ja seurannasta. Omavalvonta on palvelun tuottajan omatoimista 

palvelun laadunhallintaa. Toiminnassa tulee toteutua lainsäädäntö, valvontaoh-

jelmien sekä palveluntarjoajan omien laatuvaatimusten toteutuminen ja laadusta 

annetut suositukset tulee myös ottaa huomioon.  Suunnitelma laaditaan toimin-

tayksikkö- ja palvelukohtaisesti ja se on lain mukaan pidettävä julkisesti nähtä-

vänä ja sen toteutumista on seurattava. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-

tavirasto 2013.) 

 

2.3.1 Lastensuojelun valvontaohjelmat 

 

Valvira ja aluehallintavirastot laativat kolmevuotisia valvontaohjelmia sosiaali- ja 

terveysalan eri osa-alueille. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 

2012) Valvontaohjelmat toimivat työkaluina toiminnanharjoittajille ja toimintayk-

siköille omavalvonnan kehittämiseen. Niiden tarkoitus on määrittää keskeiset 



13 
 

säädökset ja tuoda esiin valvontakriteerit ja valvonnan painoalueet.  (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2015.) 

Valvira on laatinut yhdessä aluehallintaviraston kanssa Lastensuojelun ympäri-

vuorokautinen hoito ja kasvatus, valtakunnallinen valvontaohjelma 2012–

2014:n. Se on tarkoitettu Valviran, AVI:en, kuntien ja palvelujen tuottajien työ- 

välineeksi. Siinä esitetään, mihin asioihin sijaishuollon valvonta kohdistuu ja 

miten toiminnan asianmukaisuutta arvioidaan. Sen tarkoituksena on turvata las-

ten ja nuorten oikeus asianmukaiseen ja turvalliseen sijaishuoltoon, sekä yh-

denvertaiseen kohteluun. Ohjelma antaa myös sijoitetuille lapsille ja nuorille 

sekä heidän vanhemmilleen ja huoltajilleen tietoa lastensuojelun käytännöistä ja 

heille kuuluvista oikeuksista. Valvontaohjelman mukaan sijaishuollon valvonnan 

painoalueita ovat; 

1. Toiminnan organisointi, toimintaedellytysten turvaaminen ja asiakasrakenne 

2. Henkilöstö ja henkilöstömitoitus 

3. Toimitilat 

4. Lastensuojeluyksikön turvallisuus 

5. Lapsen asema ja oikeudet sijaishuollossa 

6. Lapsen hoito, kasvatus ja huolenpito 

7 .Dokumentointi ja asiakirjahallinta 

(Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 2012) 

Lastensuojelun ympärivuorokautinen hoito ja kasvatus, valtakunnallinen valvon-

taohjelma 2012–2014:n lisäksi Valvira ja AVI: t ovat laatineet myös sitä seuraa-

van Kunnalliset lastensuojelupalvelut, valvontaohjelma 2013–2014:n. Valmisteil-

la seuraavaksi on sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjel-

man vuosille 2015–2018. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015.)   
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2.3.2 Lastensuojelun laatusuositukset 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen kuntaliitto antoivat toukokuussa 2014 

julkaistut lastensuojelun laatusuositukset tukemaan kuntia laadukkaiden lasten-

suojelupalvelujen toteuttamisessa, arvioinnissa, kehittämisessä ja johtamisessa. 

Laatusuositus korostaa lastensuojelun eettisyyttä sekä lasten, nuorten ja van-

hempien osallisuutta. Laatusuosituksia on yhteensä 27 ja ne jakautuvat neljään 

alueeseen. Osa-alueet ovat: osallisuus lastensuojeluasiassa ja kokemusasian-

tuntijuuden hyödyntäminen palveluita kehitettäessä, lapsilähtöinen yhteinen 

palvelujärjestelmä ja eri toimijoiden välinen yhteistyö, osaavat ammattilaiset, 

tehtävänjako ja työn tuki sekä moniulotteinen arviointi. Jokaisesta osa-alueesta 

muodostuu lastensuojelun laatu. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014.) 

Suositukseen on sisällytetty viisi eettistä periaatetta, jotka läpäisevät kaiken las-

tensuojelutyön. Ne ovat asiakkaiden ihmisarvo ja perusoikeudet, lapsen etu, 

vuorovaikutus, ammattihenkilöstön työn laatu sekä vastuulliset päätökset ja toi-

mintakulttuuri. Jokaisen lastensuojelutyötä tekevän tulee arvioida sitä, mitä pe-

riaatteet tarkoittavat omassa työtehtävässä ja työyhteisöissä. Asiakkaiden ih-

misarvoinen kohtelu sekä yksityisyydensuoja ovat lastensuojelutyössä tärkeää. 

Arjen työssä tämä näkyy siten, että asiakkaita kohdellaan yhdenvertaisena, syr-

jimättömänä ja kunnioittavasti. Työssä tulee huomioida YK:n lapsen oikeuksien 

sopimuksessa taatut lapsen oikeudet ja sopimusvaltioiden viranomaisille asete-

tut velvoitteet. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014.)  

Lastensuojelulain kohdassa 4§ on määritelty lapsen edut ja ne on otettava 

huomioon työssä. Lapselle tulee turvata tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi, 

sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet, itsenäistyminen ja kasvaminen vastuulli-

suuteen, sekä mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asiois-

saan. Lapselle annetaan mahdollisuus saada ymmärtämystä ja hellyyttä sekä 

kehitystason mukaista valvontaa ja huolenpitoa. Lapselle tulee järjestää lapsen 

omia taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus. Lapselle tulee taata turval-

linen kasvuympäristö sekä ruumiillinen ja henkinen koskemattomuus. Lapsen 

kielellinen, kulttuurinen ja uskonnollinen tausta tulee huomioida.  Näkökulmia 
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joita lapsen edun toteutumista varten voi tarkastella, ovat oikeudenmukaisuus, 

avoimuus ja luotettavuus sekä turvallisuus. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014.) 

Hyvä vuorovaikutus on asiakkaasta välittämistä, sekä sellaista vuorovaikutusta 

johon sisältyy arvostus, inhimillisyys sekä empatia. Asiakkaan sekä työntekijän 

roolit ovat tärkeitä vuorovaikutuksen onnistumiseksi.  Ammattilaisten tulee tie-

dostaa oma vastuu lasten kasvatuksesta työyhteisössään, sekä tuntea velvolli-

suutensa vanhemmuuden tukemisessa. Työntekijän vastuu on myös laajempaa 

vastuuta, sillä se on vastuuta lapsesta, nuoresta, perheestä, omasta organisaa-

tiosta sekä yhteiskunnasta. Johdolla on oma vastuunsa laadukkaan työn mah-

dollistajana ja työntekijän tukena. Vastuullisella päätöksenteolla on suuri vaiku-

tus lastensuojelun laadulle. Päätöksenteko, kehittämistyö ja palvelujen järjes-

täminen perustuvat todellisiin tarpeisiin. Tehtyjen ratkaisujen vaikutuksia tulee 

kuvata ja arvioida lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2014.) 
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3 TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ LASTENKOTI  

 

Kodin ulkopuolelle sijoitettuja nuoria oli vuoden 2013 lopussa 18 022. Heistä 

7035 oli sijoitettu lastensuojelulaitoksiin. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014) 

Lastensuojelun laitoshoitoa järjestetään lastenkodin lisäksi nuorisokodissa kou-

lukodissa, vastaanottokodissa tai muussa lastensuojelulaitoksessa. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2014) Lastenkodit noudattavat lastensuojelulaitoksille laissa 

määrättyjä yleisiä säädöksiä, joita ovat mm. lastenkodin kasvuoloihin, toimitiloi-

hin, yhdessä hoidettavien lasten sekä henkilöstön määrään ja henkilöstön kel-

poisuuteen liittyvät säädökset. Lastenkoteja ylläpitävät lähinnä valtio, kunnat ja 

yksityiset yhteisöt. (Saastamoinen, 2010, 89- 98.) 

  

3.1 Auta Lasta Ry 

 

Auta Lasta Ry on vuonna 1969 perustettu Oulussa toimiva kristillinen lastensuo-

jeluyhdistys, joka ylläpitää lastenkotia ja kahta kristillistä päiväkotia. Auta Lasta 

Ry on perustettu jatkamaan ja kehittämään Annikki Raatikaisen aloittamaa las-

tensuojelutyötä. Auta Lasta Ry on voittoa tavoittelematon, lapsille, nuorille ja 

perheille suunnattuja yleishyödyllisiä palveluja tarjoava kristillinen lastensuoje-

luyhdistys. Auta Lasta Ry:hyn kuuluu tällä hetkellä n. 100 henkilöjäsentä. Yhdis-

tys noudattaa toiminnassaan oikeusministeriön hyväksymiä sääntöjä, voimassa 

olevia lakeja sekä yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta. Auta lasta Ry kuu-

luu jäsenenä lastensuojelun keskusliittoon, kristillisen kasvatuksen ja koulutuk-

sen kannatusyhdistys ry:n sekä sosiaalialan palvelutyönantajiin. (Auta lasta Ry 

i.a.) 

Auta Lasta Ry:n palvelukeskus sijaitsee Oulun Hietasaaressa. Palvelukeskuk-

seen kuuluu Heinäsalmikoti, jossa on kaksi osastoa; Rantaheinä ja Heinäsalmi. 

Lisäksi siihen kuuluu neljä harjoitteluasuntoa, kristillinen päiväkoti Eväsreppu, 

taloustoimisto, liikuntasali, rantasauna sekä suuri piha-alue. (Auta lasta Ry i.a.) 
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  3.2 Heinäsalmikodin palvelut 

  

Heinäsalmikoti on 14-paikkainen sijais-, avo- ja jälkihuollon palveluja tarjoava 

lastenkoti. Lisäksi Heinäsalmikoti tarjoaa myös perhetyötä.  

Heinäsalmikodissa on sijaishuollon asiakkaita. Huostaan otetun lapsen sijais-

huollon tarvetta arvioidaan kokoajan. Useiden Heinäsalmikodissa asuvien las-

ten ja nuorten kohdalla huoltajien elämäntilanteessa ei ole tapahtunut riittävää 

kohennusta, ja he ovat vakiintuneet Heinäsalmikodin asukkaiksi. Huostassa pito 

lakkaa viimeistään lapsen täyttäessä 18, jonka jälkeen hän siirtyy jälkihuoltoon. 

Avohuollon tukitoimet pyrkivät parantamaan ja kuntouttamaan lapsen ja per-

heen elämäntilannetta lapsen ja perheen kanssa yhdessä. (Terveyden ja hyvin-

voinninlaitos 2014.) Heinäsalmikodin avohuollon palveluilla tuetaan lapsia ja 

heidän perheitään arjen asioiden sujumisessa ja perheen ongelmatilanteiden 

ratkaisujen löytymisessä. Avohuollon palveluina toteutetaan mm. perhetyötä, 

jälkihuollon palveluja sekä tukiviikonloppuhoitoa. Heinäsalmikodilla on hyvät 

puitteet järjestää tuettuja ja valvottuja tapaamisia. (Auta Lasta Ry i. a.) 

Avohuollon palvelujen tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kasvua ja myön-

teistä kehitystä sekä tukea perheitä niin, että kodin ulkopuoliseen sijoitukseen ei 

tarvitsisi turvautua tai se olisi mahdollisimman lyhyt. Palvelujen sisältö räätälöi-

dään yksilö- ja perhekohtaisesti. Avohuollon palveluja toteuttavat Heinäsalmi-

kodin monipuolista erityisosaamista ja koulutusta omaavat työntekijät. Työväli-

neinä käytetään mm. perheterapeuttisia menetelmiä, toimiva lapsi & perhe me-

netelmiä, perheinterventiota ja ART- (Aggression Replacement Training) mene-

telmää. (Auta lasta Ry i.a.) 

Heinäsalmikodissa on kaksi perhetyöntekijää joiden vastuualueeseen kuuluu 

perhetyön lisäksi jälkihuolto. Jälkihuollon tarkoituksena on tukea nuoren ensi 

askelia itsenäistymiseen esim. asumisen tukeminen, tulevaisuuden suunnitte-

leminen ja tavoitteiden asettaminen. Nuori on jälkihuollon asiakas 21 ikävuoteen 

saakka. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) 

Vanhemmuuden tukeminen ja ohjaus toimii lähtökohtana Heinäsalmikodin per-

hetyössä. Työskentely huomioi myös lasten kasvuun ja kehitykseen tai erityis-
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hoidollisuuteen liittyvät haasteet ja huolet. Perhetyö suunnitellaan ja toteutetaan 

yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.  Perhetyöntekijät selvittävät 

perhetyöprosessin aikana perheen tarvitsemia muita tukipalveluja ja suorittavat 

palveluohjausta perheille. Heinäsalmikodissa voidaan toteuttaa intervallitoimin-

taa tai kriisitukea. (Auta lasta Ry i.a.) 

 

3.3 Monikulttuurisuustyö ja hengellisyys Heinäsalmikodissa 

 

Auta lasta ry on toimintaperiaatteiltaan kristillinen yhdistys. Työntekijöiden hen-

kilökohtaisista tiedonannoista selvisi, että Heinäsalmikoti ei voi toteuttaa kristilli-

syyttä käytännössä, sillä lastenkodin lapset koostuvat monista erilaisista kulttuu-

reista ja uskontotaustoista. Heinäsalmikodin toimintaa ja työntekijöiden työtä 

ohjaavat kristilliset arvot, mutta käytännössä se ei näyttäydy konkreettisesti kris-

tinuskon harjoittamisena esimerkiksi hartauksien pitona. Hengellisyyden ei tar-

vitse olla uskonnonharjoittamista, vaan se voi olla empatiaa, myötätuntoa ja 

välittämistä. Hengellisyys antaa energiaa työntekoon. Hengellisyys on myös 

jokaiselle erilaista, ja jokainen kutsuu sitä eri nimillä. (Canda 2010, 3.) 

Monikulttuurisuustyössä erilaisten uskontojen ja kulttuurien ymmärtäminen on 

tärkeää. Monet Suomeen saapuvista maahanmuuttajista tulevat kulttuureissa, 

joissa uskonnoilla on hyvin keskeinen asema maailman tulkinnan ja elämän 

arvojen perustana. Pyhään uskominen ja sen kokeminen ovat monille näille ih-

misille elämän merkityksellisin asia, tällöin ohjaustyössä on tärkeää ottaa huo-

mioon erilaisista kulttuuritaustoista olevien tavat ja tottumukset.  Kun ohjattava 

tulee kuulluksi ja hän voi vapaasti pohtia pyhän kokemusta, se synnyttää arvos-

tetuksi tulemisen tunnetta. Arvostetuksi tulemisen tunne on tärkeää kotoutumis-

prosessissa. (Korhonen 2013, 112- 117.) 

Heinäsalmikodissa hengellisyys näyttäytyy lasten ja nuorten arvomaailman ja 

kulttuuritaustan yksilöllisenä huomioimisena ja tukemisena, ja Heinäsalmikoti 

onkin panostanut paljon tähän kulttuurisensitiiviseen työhön. Lapsen uskontoa 

huomioidaan Heinäsalmikodissa arjessa yksilöllisesti monin tavoin. Lapsille ja 

nuorille mahdollistetaan omien uskontojensa tapoja esimerkiksi ruokailussa, 
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kuten ramadan-paasto tai sianlihan korvaava ruoka. Siksi Heinäsalmikodille on 

tärkeää selvittää myös kyselylomakkeiden kautta, että onko tämä erityisosaa-

minen näyttäytynyt myös sosiaalityöntekijöille.  
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4 TAVOITE JA TEHTÄVÄ 

 

4.1 Tavoite  

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on olla hyödyksi työelämälle. Opinnäy-

tetyömme tavoitteena oli laatia palautekyselylomake ja luoda se sähköpostilla 

lähetettäväksi verkkokyselyksi. Tavoitteena oli testata tuotetta testikyselyllä. 

Testikyselyn tarkoituksena oli testata kyselyn toimivuutta käytännössä sekä 

saada selville kehittämisen kohtia. Opintoihimme on kuulunut Webropol- koulu-

tus, joten testikysely toteutettiin Webropol- ohjelmalla. Palautekyselylomakkeen 

luominen hyödyttää työelämää edistämällä palvelun laadun tarkkailua. Palaute-

kyselylomakkeen tavoitteena on olla Heinäsalmikodin laaduntoteutumisen ja 

omavalvonnan työvälineenä.  

Palautekyselyyn haluttiin sisällyttää niin palvelun tuottajan kuin palvelun tilaajan 

näkökulmat. Heistä kummatkin tarkastelevat palautekyselyä oman työn lähtö-

kohdista joten näkökulmat ovat erilaiset. Kysymykset laadittiin siten, että haas-

tattelimme Heinäsalmikodin henkilökuntaa ja sosiaalityöntekijöitä. Kysymysten 

laatimisen teoriapohjana oli tavoitteena käyttää lastensuojelulakia, lastensuoje-

luun ja tutkimukseen liittyvää kirjallisuutta, ympärivuorokautisen hoidon- ja kas-

vatuksen valtakunnallista valvontaohjelmaa 2012–2014 ja toukokuussa 2014 

annettua lastensuojelun laatusuositusta.  

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on tarkkailla toteutuuko lapsen tarpeiden mukai-

nen hoito ja huolenpito. Palautekyselylomakkeemme tarkoituksena oli antaa 

tietoa Heinäsalmikodille siitä, miten sosiaalityöntekijä arvioi lastenkodin toimin-

taa. Teoreettisessa viitekehyksessä esittelemme lastensuojelun tarvetta, sijais-

huoltoa ja lastensuojelun valvontaa Lisäksi viitekehykseen kuuluu myös kysely-

lomakkeen luominen. Viitekehys toimii kyselylomakkeen reunaehtona ja määrit-

tää kysymysten osa-alueita. 
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4.2 Työn lähtökohdat  

 

Työn ensisijaisena lähtökohtana on työelämälähtöisyys. Lähtökohdat työelämä-

lähtöisyydelle olivat hyvät, sillä Heinäsalmikodissa meitä kannustettiin olemaan 

yhteydessä heihin opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Tarkoituksena oli tavata 

Heinäsalmikodin henkilökuntaa säännöllisesti ja meitä oli neuvottu yhteistyöhön 

sosiaalityöntekijän kanssa.  

Heinäsalmikotiin on aiemmin tehty opinnäytetyö aiheesta ”Vanhempien koke-

mukset tuesta sijaishuoltoprosessin aikana”. Opinnäytetyön tarkoituksena oli 

tuoda Heinäsalmikodin tietoon palautetta vanhemmilta Heinäsalmikodin tuesta 

ja palveluista. Opinnäytetyö oli työelämälähtöinen sekä laadullinen tutkimus. 

Kokemukset tuen saamisesta olivat olleet vaihtelevia. Vanhemmat olivat toivo-

neet tukea vanhemmuuteen sekä sijoitetun nuoren itsenäistymisprosessiin. Pal-

veluista saadut kokemukset olivat olleet myönteisiä. (Toivanen  2013.) 

Päätimme käyttää palautekyselyn runkona valtakunnallisen valvontaohjelman 

2012- 2014 julkaisemia sijaishuollon valvonnan painoalueita. Kävimme kyselys-

sämme läpi jokaisen osa-alueen, mutta saimme yhteistyötaholtamme toiveen 

keskittyä arvioimaan erityisesti kohtia 5 ja 6: lapsen asemaa ja oikeuksia sijais-

huollossa sekä lasten hoitoa, kasvatusta ja huolenpitoa. (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2015.) 

 

 

 

 

 

 



22 
 

5 PALAUTEKYSELYLOMAKKEEN LUOMINEN 

 

Palautekyselylomake on luotu strukturoituna lomakehaastatteluna, eli palaute-

kyselylomakkeessa on valmiiksi annetut kysymykset. Osa kysymyksistä on sel-

laisia, että niissä on valmiit vastausvaihtoehdot, osassa on avoimet kysymykset. 

Kysely on samanlainen kaikille, keille kysely lähetetään. Tämä palautekysely-

lomake toteutetaan yksilöhaastatteluna. (Ruusuvuori 2009, 11- 12.) 

Koska palautekysely toteutetaan verkossa ja sähköpostin välityksellä, se on 

virtuaalihaastattelu. Strukturoiduissa lomakehaastatteluissa on hyvä kiinnittää 

huomiota kysymysten asetteluun, koska mahdollisuutta kysymysten tarkentami-

seen ei ole välittömästi saatavilla. Virtuaalisen haastattelun etu on, että sääste-

tään aikaa ja kustannuksia, kun ei tarvitse olla samassa paikassa samaan ai-

kaan haastateltavien kanssa. Vastaajat voivat vastata lomakkeeseen kaikessa 

rauhassa esimerkiksi omalla työpisteellään. Myös kyselyn toteutus anonyymina 

tuo vapautta vastata kysymyksiin, sekä tuoda rohkeasti kehittämisehdotuksia 

esiin. (Ruusuvuori 2009, 265- 267.) 

Virtuaalihaastatteluun voi liittyä se epäkohta, jos haastatellaan sähköpostitse 

niin voidaanko olla varmoja siitä, että kyselyyn vastaa oikea henkilö? (Ruusu-

vuori 2009, 267). Palautekyselylomake lähetetään sosiaalityöntekijöiden sähkö-

postiosoitteisiin, ja voidaan luottaa siihen, että sosiaalityöntekijät eivät anna 

sähköpostitunnuksiansa muiden käyttöön vaitiolovelvollisuuden ja tietosuojan 

takia.  

Kysely on toteutettu Webropol- ohjelmalla. Webropol Oy on suomalainen yritys, 

joka on perustettu 2002. Webropol Oy on kehittänyt kysely- ja analysointisovel-

luksen Webropol Analytics:in. Webropol Oy toimii myös kansainvälisellä tasolla. 

Webropol Oy:n arvot ovat luotettavuus, helppokäyttöisyys ja hyvä hinta-

laatusuhde. Luotettava ja turvallinen käyttöympäristö on erittäin tärkeää kun 

käsitellään luottamuksellisia tietoja. (Webropol Oy i. a.)  
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5.1 Palautekyselylomakkeen sisältö 

 

Kysymykset on muotoiltu viitekehyksen sekä Heinäsalmikodin, että sosiaalityön-

tekijöiden henkilökohtaisten tiedonantojen kautta. Kysely on tehty vastaamaan 

Heinäsalmikodin tarpeita, mutta sitä voidaan soveltaa myös muissa lastenko-

deissa. Selkein tapa tuoda esille palautekyselylomakkeen sisältö, on käydä läpi 

kysymykset ja perustella miksi ne valikoituvat kyselyyn.  

 

1. Montako lasta/ nuorta, joiden asioista vastaat, on sijoitettuna Heinäsalmiko-

tiin?  

  Yksi 

 

  Useampi 

 

Kysymys yksi antaa tietoa siitä kuinka montaa lastensuojelun asiakasta kysely 

tulee koskemaan. Esimerkiksi jos kyselyyn vastaa 10 sosiaalityöntekijää, joista 

kolme vastaa vaihtoehdon ”useampi”, voidaan päätellä, että kysely koskee vä-

hintään kolmeatoista lasta. Vaikka kysymys ei olisi tiedonkeruun kannalta vält-

tämätön, on silti hyödyllistä kysyä alkuun yksi tai kaksi helppoa kysymystä, jolla 

vastaaja pääsee helposti kyselyn alkuun ja todennäköisemmin myös alkaa 

vastaamaan kyselyyn. Tässä kyselyssä on käytetty vain yhtä kartoittavaa ky-

symystä alkuun, koska kysely on haluttu pitää mahdollisimman lyhyenä ja yti-

mekkäänä. 
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2. Onko Heinäsalmikodilla erityisosaamista seuraavien asiakasryhmien pa-

rissa?  

Arvioi asteikolla 1-5. Alhaisin arvo tarkoittaa vähäistä osaamista, korkein arvio 

hyvää osaamista 

 

 1 2 3 4 5 

Psyykkisesti oireilevat lapset ja nuoret 

 

          

Päihdeongelmaiset lapset ja nuoret 

 

          

Käytöshäiriöiset lapset ja nuoret 

 

          

 

 

Kyseinen aihe nousi esiin sosiaalityöntekijän haastattelussa, sillä hänen mu-

kaansa nykypäivänä lapsia sijoitetaan pääsääntöisesti perheisiin, ja lastenko-

teihin sijoitetaan haastavat lapset ja nuoret. Tällöin on tärkeää, että henkilökun-

ta on osaavaa ja heillä on osaamista kysymykseemme asetelluista kolmesta 

eri osa-alueesta. Testikyselyn jälkeen esiin nousi yhteistyötaholta toive, että he 

haluaisivat tietää miten ovat onnistuneet toimimaan yhtenä lastensuojelun tar-

peen arvioijana. Kysymykseen lisättiin kohta: ”Lasten ja nuorten tilanteen arvi-

oinnissa (esim. sijaishoitopaikan valinta, hoidon ja tuen tarpeen arviointi)” 
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3. Arvioi Heinäsalmikodin yhteistyön toimivuutta eri tahojen kanssa.  

Arvioi asteikolla 1-5. Alhaisin arvo tarkoittaa, että yhteistyö ei toimi lainkaan, korkein arvo 
tarkoittaa, että yhteistyö toimii erittäin hyvin. 

 

 1 2 3 4 5 

Sosiaalityöntekijä 

 

          

Vanhemmat 

 

          

Koulu 

 

          

Hoitavat tahot 

 

          

 

5. Arvioi Heinäsalmikodin tiedonkulun toimivuutta.  

 

Täysin 

eri 

mieltä 

Osittain 

eri miel-

tä 

En 

osaa 

sanoa 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Täysin 

saamaa 

mieltä 

Kuukausikoosteet 

toimitetaan ajallaan  

 

               

Tiedonsaanti lap-

seen liittyvistä asi-

oista on ajan tasalla 

 

               

Heinäsalmikodista 

saa riittävästi tietoa  
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Kysymyksessä kolme selvitetään sosiaalityöntekijän näkemystä Heinäsalmiko-

din yhteistyön toimivuudesta sosiaalityöntekijän, vanhempien, koulun ja hoita-

vien tahojen kanssa. Samaan aiheeseen liittyy myös kysymys viisi, jossa pyy-

detään arviomaan tiedonkulun toimivuutta. Tiedonkulku on tärkeä osa yhteis-

työtä ja siksi kyselyssä on siitä erillinen kysymys. Kyselyä suunnitellessa Hei-

näsalmikodilla ja haastatellulla sosiaalityöntekijällä oli kiinnostusta juuri yhteis-

työn ja tiedonkulun arviointiin.  

Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää.  lastensuojelussa suojataan lasta 

omilta vanhemmiltaan, mutta samalla työskennellään vanhempien ja perheen 

elämänolosuhteiden muuttamiseksi niin, että lapsen kehitys ja terveys eivät 

vaarannu ja lapsi voisi elää omassa kodissaan turvallisesti. (Tanskanen 2009, 

22- 23) Lastensuojelun käsikirjan (2015) mukaan lastenkoti tekee yhteistyötä 

muiden asiantuntijoiden kuten koulun ja hoitavien tahojen kanssa. Nämä tahot 

auttavat tarpeen vaatiessa sosiaalityöntekijää ja perustehtävänsä ja mahdolli-

suuksien mukaan. Riittävä informaatio yhteistyö tahojen kanssa taataan hyväl-

lä tiedon kululla, jota kyselyssä käsittelee kysymys viisi. 

 

4. Arvioi Heinäsalmikotia lapsen/ nuoren kasvuympäristönä?  

Arvioi asteikolla 1-5. Alhaisin arvo tarkoittaa huonoa toimivuutta, korkein arvo 

tarkoittaa erittäin hyvää toimivuutta. 
 

 1 2 3 4 5 

Sijainti 

 

          

Pihapiiri 

 

          

Yhteiset tilat 

 

          

Lasten ja nuorten huoneet 

 

          

 

Lain mukaan toimintayksikön on oltava terveydellisilta ja muilta olosuhteiltaan 

olla sopiva siellä annettavalle hoidolle ja toimintayksikössä tulee olla riittävät ja 
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tarkoituksen mukaiset toimitilat ja -välineet. (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 

2011) Kysymyksessä on haluttu saada tietoa miten lastenkodin sijainti pihapiiri, 

yhteiset tilat ja lasten omat huoneet vastaavat palvelun tarpeeseen. Sijainnissa 

tulee ottaa huomioon alueen mahdolliset riskit kuten, valtatien/ rautatien lähei-

syys tai alueella tapahtuva rikollisuus ja päihdehaitat. Huomioon tulee ottaa 

myös alueen koulutus- ja erityispalvelujen saatavuus.  Lastenkodilla tulisi olla 

tarpeelliset harrastus mahdollisuudet. Pihapiiri kohta pyrkii kartoittamaan har-

rastetiloja ja ympäristön turvallisuutta. Yhteisissä tiloissa on oltava mahdolli-

suus yksikön asukkaiden yhdessäoloon ja ruokailuun.  Lasten ja nuorten huo-

neet on erittäin tärkeä arvioinnin kohde. Jokaiselle lapsella tulisi olla lähtökoh-

taisesti kodinomainen ja viihtyisä oma huone, jossa lapsella on mahdollisuus 

riittävään yksityisyyteen. (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 2014) 

6. Arvioi lapsen hoitoa, kasvatusta ja huolenpitoa Heinäsalmikodissa.  

 
Täysin 

erimieltä 

Osittain 

erimieltä 

En 

osaa 

sanoa 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

En 

osaa 

sanoa

Heinäsalmikodissa lapsi 

saa yksilöllistä huolenpi-

toa, turvaa ja tukea.  

 

               

Heinäsalmikodissa tunnis-

tetaan lapsen erityispiir-

teet.  

 

               

Heinäsalmikodissa tue-

taan lapsen ja läheisten 

yhteydenpitoa.  

 

               

Heinäsalmikodissa huo-

mioidaan lapsen arvo-

maailma ja kulttuuritausta. 
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Heinäsalmikodissa tue-

taan lapsen harrastuksia.  

 

                  

Heinäsalmikodissa tue-

taan jälkihuoltoon valmis-

tautumisessa.  

 

                  

Heinäsalmikodissa huo-

mioidaan lapsen arvo-

maailma ja kulttuuritausta. 

 

                  

Heinäsalmikodissa tue-

taan lapsen arvomaail-

maa ja kulttuuritaustaa.  

 

                  

 

Heinäsalmikodissa tue-

taan jälkihuoltoon valmis-

tautumisessa. 

 

 

 

Lapsen tulee saada riittävän hyvää ja yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja huolen-

pitoa. Jokaisen lastenkodin tärkeä tehtävä on antaa lapselle turvallinen kasvu-

ympäristö. Sosiaalityöntekijän haastattelussa etenkin painottui se, että työnte-

kijöillä tulee olla osaamista lasten erityispiirteiden tunnistamisessa. Toinen 

pääkohta oli lasten ja nuorten aktivointi sijoituksen aikana mielekkääseen te-

kemiseen ja harrastuksiin.  Kysymyksen viimeinen kohta on hyvin ajankohtai-

nen.  

Kysymyksen viimeisessä kohdassa: ”Heinäsalmikodissa tuetaan lapsen arvo-

maailmaa ja kulttuuritaustaa” on haluttu tuoda esille se, että lastensuojelutyös-

sä niin kuin sosiaalialan työssä yleensäkin monikulttuurisuustyö lisääntyy, ja 

sitä kautta alan ammattilaisten tulee osata kohdata erilaisia kulttuureja, arvo-

maailmoja sekä erilaisia hengellisyyden muotoja. Tätä osaamista Heinäsalmi-

kodissa on, ja siitä on haluttu myös palautekyselylomakkeen kautta kysyä so-

siaalityöntekijöiltä. 
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7. Miten ja millä osa-alueilla sijoitettujen lasten hoitoa ja kasvatusta tulee Hei-

näsalmikodissa erityisesti kehittää? 

8. Mitkä ovat Heinäsalmikodin vahvuudet ja minkälaista osaamista siellä on?  

9. Kerro omin sanoin palautettasi Heinäsalmikodille  

Avoimissa kysymyksissä on keskitytty saamaan palautetta lastenkodin kehit-

tämiskohdista, vahvuuksista ja loppuun on annettu vielä mahdollisuus vapaa-

seen kommentointiin.  

 

 

5.2 Palautekyselylomake mittausvälineenä 
 

Palautekyselylomakkeen avulla tehtävän tutkimuksen onnistuminen riippuu pal-

jolti lomakkeesta. Ratkaisevaa on kysyä sisällöllisesti oikeita kysymyksiä tilas-

tollisesti mielekkäällä tavalla. (Vehkalahti 2008, 20.) Kyselylomakkeessa on py-

ritty kysymään sellaisia kysymyksiä, jotka antavat Heinäsalmikodille tarvittavaa 

tietoa ja kyselyn muoto on valittu niin, että uusia tuloksia olisi helppo vertailla 

aikaisempiin tuloksiin. Webropol- ohjelmalla vastauksia voi tarkastella siten, että 

niistä näkee vastausten keskiarvon. Esimerkiksi 2. kysymyksessä (LIITE 2.) 

kysytään: ”Onko Heinäsalmikodilla erityisosaamista seuraavien asiakasryhmien 

parissa?” Arviointiasteikko on 1-5 siten, että alhaisin arvio tarkoittaa vähäistä 

osaamista ja korkein arvio hyvää osaamista. Arvioitavat asiat ovat psyykkisesti 

oireilevat lapset ja nuoret, päihdeongelmaiset lapset ja nuoret sekä käytöshäiri-

öiset lapset ja nuoret. Esimerkiksi jos Heinäsalmikoti päättäisi kehittää osaamis-

taan psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten parissa, he pystyisivät vertaile-

maan aiemman kyselyn keskiarvoja uuden kyselyn keskiarvoihin helposti. 

Kyselylomakkeessa osiolla tarkoitetaan yksittäistä kysymystä tai väitettä ja mit-

tari on osioista koostuva kokonaisuus, joka mittaa useita, jollain tavoin toisiinsa 

liittyviä asioita. Osioiden tulee olla selkeitä, ytimekkäitä ja ymmärrettäviä, ja mo-

nimutkaisuutta on vältettävä. Jotkut sanat ja käsitteet voivat aiheuttaa erilaisia 

käsityksiä. Väitteet on hyvä eritellä siten, että ne käsitellään yksityiskohtaisesti 

ja selkeästi. (Vehkalahti 2008, 23–24.) Esimerkiksi kysymyksissä 5 ja 6 (LIITE 
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2.) pyydämme vastaajaa arvioimaan Heinäsalmikotia koskevia väittämiä. Koh-

dassa 5 pyydetään arvioimaan Heinäsalmikodin tiedonkulun toimivuutta, ja väit-

tämät ovat: ”Kuukausikoosteet toimitetaan ajallaan.”, ”Tiedonsaanti lapseen liit-

tyvistä asioista on ajan tasalla.” ja ”Heinäsalmikodista saa riittävästi tietoa.” Väit-

tämät on haluttu eritellä, koska tiedonkulku oli yksi asia jota Heinäsalmikodissa 

haluttiin tarkemmin selvittää. Tällöin kysymyksestä saa tarkempaa tietoa, kuin 

että kysymys olisi vain muodossa "Toimiiko Heinäsalmikodin tiedonkulku?” Jos 

kysymys olisi muotoiltu kyselyyn näin: ”Toimiiko Heinäsalmikodin tiedonkulku ja 

toimitetaanko kuukausikoosteet ajallaan?” olisi kysymys ollut epäselvä.  

Kyselylomakkeeseen voidaan tehdä avoimia ja suljettuja osioita. Avoimeen osi-

oon kirjoitetaan omin sanoin vastaus, ja suljetussa osiossa vastausvaihtoehdot 

ovat annettuna valmiina. Molempia on hyvä olla kyselyssä, koska suljetut osiot 

helpottavat mittausta ja tietojen käsittelyä. Avoimista vastauksista kuitenkin saa-

tetaan saada arvokasta tietoa, jota ei muuten välttämättä saataisi. (Vehkalahti 

2008, 24–25.) Kyselyyn on sisällytetty sekä avoimia, että suljettuja osioita. 

Kaikki suljetut osiot ovat pakollisia vastata, mutta jokaisen suljetun osion peräs-

sä on avoin osio johon voi halutessaan tarkentaa vastaustaan. Lopussa on vielä 

muutamat pakolliset avoimet osiot, joihin tulee kommentoida.  

Kyselytutkimuksissa tehdään usein taustatietokysymyksiä, kuten koulutustasoa 

ja ikää koskevat kysymykset. (Vehkalahti 2008, 30.) Kyselyn alkuun on tehty 

taustoittava kysymys (LIITE 2.): ”Montako lasta/nuorta joiden asioista vastaat, 

on sijoitettuna Heinäsalmikotiin?” Vastausvaihtoehdot ovat yksi tai useampi. 

Tarkoituksena taustoittavalla kysymyksellä on laittaa helposti vastattava kysy-

mys alkuun, jolloin vastaaja jatkaa helpommin kyselyyn vastaamista. Kysymyk-

sestä saatava tieto on hyödyllistä myös Heinäsalmikodille. Tällöin he tietävät 

kuinka monta lasta vastaukset vähintään koskevat. 

Kyselyä tehdessä neutraali vaihtoehto, kuten ”en osaa sanoa” on hyvä olla ole-

massa. Se voi kuitenkin haitata kyselyn mitattavuutta. Keskelle sijoitettuna se 

voi vääristää ja nostaa vastausten keskiarvoa. (Vehkalahti 2008, 36.) Esimer-

kiksi palautekyselyn kohdissa 5 ”Arvioi Heinäsalmikodin tiedonkulun toimivuut-

ta.” ja 6 ”Arvioi lapsen hoitoa, kasvatusta ja huolenpitoa Heinäsalmikodissa” on 

laitettu vastausvaihtoehdoiksi: Täysin eri mieltä, osittain eri mieltä, en osaa sa-
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noa, osittain samaa mieltä ja täysin samaa mieltä. Kyseisessä järjestyksessä 

luetellut vaihtoehdot voivat vääristää vastausten keskiarvoa. Kyselyjä tehdessä 

voi muuttaa ”en osaa sanoa”-vaihtoehdon paikkaa loppuun omaksi erilliseksi 

osiokseen, jotta se ei vaikuttaisi tulosten mitattavuuteen.  

Kun tehdään otanta, tärkeimmät käsitteet ovat perusjoukko ja otos. Perusjoukko 

on se joukko jolle kysely on suunnattu, ja otoksen muodostavat kyselyyn vas-

tanneet. Otannan ideana on, että kyselyyn vastanneiden pienemmän joukon 

perusteella voidaan saadut vastaukset yleistää koskemaan koko perusjouk-

koa.(Vehkalahti 2008, 43.) Tässä kyselylomakkeessa perusjoukon muodostavat 

sosiaalityöntekijät, jotka vastaavat niiden lasten asioista jotka ovat sijoitettuna 

Heinäsalmikotiin. Ne, jotka kyselyyn vastaavat muodostavat otoksen, jonka voi-

daan ajatella koskevan koko perusjoukkoa.  

Otannan toimivuuden takaavat huolellisesti laadittu otanta-asetelma, tarkoituk-

senmukainen otantamenetelmä sekä vastaajien valintaan liittyvä satunnaisuus. 

Jokaisella vastaajalla tulee olla sama todennäköisyys siihen, että heidät valitaan 

vastaajiksi, sillä muuten vastaukset eivät edusta perusjoukkoa. (Vehkalahti 

2008, 43.) Tässä tapauksessa kaikille perusjoukkoon kuuluville annetaan vas-

tausmahdollisuus, koska kysely lähetetään kaikille. Tällöin jos joku jättää vas-

taamatta, voidaan sanoa, että otos koskee koko perusjoukkoa.  

 

5.3 Palautekyselylomake tiedonkeruuvälineenä 
 

Heinäsalmikodin palautekyselylomake toimii myös mittausvälineenä, mutta en-

sisijaisesti se toimii tiedonkeruuvälineenä. Tiedonkeruuta helpottaa, jos panos-

tetaan lomakkeen lisäksi myös saatekirjeeseen. Hyvin kirjoitettu saatekirje he-

rättää mielenkiinnon ja motivoi vastaamaan kyselyyn. Paras vastaamismotivaa-

tio tulee siitä, että aihe kiinnostaa jo valmiiksi. (Vehkalahti 2008, 47- 48) Sosiaa-

lityöntekijät ovat todennäköisesti jo kiinnostuneita vastaamaan, koska aihe kos-

kee heidän työtänsä. Testikyselyyn on luotu saatekirje, johon on laitettu kaikki 

kyselyä koskevat tarvittavat tiedot. (LIITE 1.) 
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Tavallisia virheitä kysymyksen asettelussa on se, että kysymykset ovat johdat-

televia. Kysymyksiä ei myöskään pidä muotoilla siten, että ne sisältäisivät mon-

ta, keskenään ehkä ristiriitaista asiaa. (Mäkinen 2006, 93.) Esimerkiksi kyselyn 

kohdassa 6 (Liite 2.) vastaajaa on pyydetty arvioimaan lapsen hoitoa, kasvatus-

ta ja huolenpitoa Heinäsalmikodissa. Monivalintakysymyksessä on kohta ”Hei-

näsalmikodissa lapsi saa yksilöllistä huolenpitoa, turvaa ja tukea.” Kyselyyn on 

luokiteltu asiat huolenpito, turva ja tuki yhdeksi kokonaisuudeksi, jotka liittyvät 

lapsen huolenpitoon, ne eivät siis ole ristiriidassa keskenään. Kysymyksessä 

voidaan siis arvioida Heinäsalmikodin yksilöllistä huolenpitoa lapsesta yleisellä 

tasolla. Monivalintakysymyksessä on myös kohdat ”Heinäsalmikodissa tuetaan 

lapsen ja läheisten yhteydenpitoa” sekä ”Heinäsalmikodissa tuetaan lapsen har-

rastuksia.” Nämä kohdat on eritelty omiksi kokonaisuuksiksi. Jos edellä mainitut 

kohdat yhdistäisi, olisivat kohdat ristiriidassa keskenään. Vastaaja saattaisi 

esimerkiksi ajatella, että yhteydenpitoa läheisiin tuetaan hyvin, mutta harrastuk-

sia ei. Kun kysymysten asettelu on tehty hyvin, kysely antaa todenmukaisem-

paa tietoa. 

Tutkimusten vastausprosentit ovat pienentyneet, sillä kyselyjen määrä on kas-

vanut. Kyselylomakkeesta kannattaakin tehdä mahdollisimman selkeä ja lyhyt, 

jotta siihen jaksetaan vastata. Kyselylomaketta on myös ehdottomasti testattava 

etukäteen, koska kyselyn tekijät voivat jäädä huomaamatta virheitä kyselys-

sään. Testaajiksi soveltuvat parhaiten tietysti kohderyhmään kuuluvat, jolloin 

nähdään onko lomakkeessa esimerkiksi turhia kysymyksiä. (Vehkalahti 2008, 

48- 49.) 

 

5.4 Palautekyselylomakkeen testaus testikyselyllä 
 

Testikyselyssä muokattiin 2. kysymystä: ”Onko Heinäsalmikodilla erityisosaa-

mista seuraavissa tilanteissa? Arvioi asteikolla 1–5, alhaisin arvio tarkoittaa vä-

häistä osaamista, korkein arvo hyvää osaamista.” Kysymys on monivalintaky-

symys, jossa arvioitavat kohdat olivat psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten 

hoito, päihdeongelmaisten lasten ja nuorten hoito ja käytöshäiriöisten lasten ja 

nuorten hoito. Heinäsalmikodista annettiin palautetta, että kysymykseen voisi 
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vielä lisätä yhden arvioitavan kohdan: ”Lasten ja nuorten tilanteen arvioinnissa 

(Esim. sijaishuoltopaikan valinta, hoidon ja tuen tarpeen arviointi.)” 

Testikyselyssä avoimet kysymykset olivat jaettu samalle sivulle omaksi koko-

naisuudeksi. Yhteistyö palaverissa Heinäsalmikodin kanssa päätettiin lopulli-

seen kyselyyn lisätä avoimia kysymyksiä kommentti palkkeina myös monivalin-

takysymysten perään. Tarkoituksena oli, että vastaaja voi halutessaan kom-

mentoida vastaustaan heti kunkin kysymyksen perään. Tällöin huomataan hel-

pommin mihin kysymykseen vastaaja on viitannut kommentillaan. Kyselyssä 

säilytettiin avoimet kysymykset omana kokonaisuutenaan kommentti palkkien 

lisäksi.  

Testikyselyn viimeisenä kysymyksenä oli avoin kysymys (LIITE 2). ”Vapaa sa-

na. Kiitos vastauksistasi! Anna vielä palautetta kyselystämme, niin voimme ke-

hittää sitä edelleen.” Vastaajat olivat kirjoittaneet pääsääntöisesti hyvää pa-

lautetta kyselystä kuten: ”Hyvä kysely, johon oli helppo vastata.” ja ”Tämä kyse-

ly tuntuu hyvältä”. Yhden vastaajan mielestä kysely oli: ”muuten hyvä, mutta 

osa kysymyksistä oli sellaisia, että vain vanhemmat osaavat vastata niihin”. Va-

litettavasti vastaaja ei ollut tarkentanut sitä, että mitkä kysymykset olivat sellai-

sia, joten kyselyyn ei voitu tämän kehittämiskommentin perusteella tehdä muu-

toksia.  
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6 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

Testikyselyä tehdessä Webropol- ohjelma osoittautui toimivaksi ja luotettavaksi 

työvälineeksi. Webropol- ohjelma on maksullinen ja se takaa luotettavan tieto-

suojan. Varsinainen kysely toteutettiin lopulta Google Driven Forms- sovelluk-

sella, joka oli Heinäsalmikodille ennestään tuttu työväline. Forms- sovellus on 

ilmainen ja helppokäyttöinen, ja se on suojattu SSL- suojausprotokollalla jota 

käytetään myös Gmailissa ja muissa Googlen palveluissa. (Googlen verkkosi-

vut, i.a.)  

Lastensuojelutyössä tiedot voivat olla arkaluontoisia, jos käsitellään esimerkiksi 

lasten ja perheiden henkilötietoja. Tällöin voi olla eettisesti kyseenalaista tehdä 

kysely sellaisella välineellä, joka ei ole täysin luotettava. Jokainen yksikkö arvioi 

itse budjettinsa ja käyttötarpeensa, ja selvittää itselleen omiin tarkoituksiinsa 

sopivimmat työvälineet.   

Tärkeintä tietosuojan sekä eettisyyden ja luotettavuuden toteutumisen kannalta 

on tietysti se, miten palvelua käytetään ja miten tietoja käsitellään. Vaitiolovel-

vollisuuden piiriin kuuluvat tiedot riippumatta siitä, miten tiedot on saatu ja mihin 

ne on tallennettu. Henkilöstö tulee kouluttaa ja perehdyttää tietosuoja-asioihin, 

sekä tietoturvan toteutumista tulee valvoa. (Andreasson 2013, 30–31.) 

 

6.1 Eettisyys 
 

Etiikka tarkastelee moraalisesta näkökulmasta sitä mikä on oikein tai väärin. 

(Karjalainen 2002, 42). Tutkija tarvitsee työssään eettisiä periaatteita, sääntöjä, 

normeja, arvoja ja hyveitä. (Karjalainen 2002, 58.) Tietotekniikan kehittyminen 

voi tuoda eettisiä ongelmia tutkimukseen. (Mäkinen, 2006. 92.)  

Tutkimusetiikan perusteisiin kuuluu, että tutkittavilla on mahdollisuus säilyä 

anonyymeina. Tutkittaville ei voi aiheutua haittaa, kun heitä suojaa anonymiteet-

ti. Anonymiteetti myös edistää tutkimuksen objektiivisuutta. Sosiaalityöntekijät 

vastaavat kyselyyn rehellisemmin ja avoimemmin ja se helpottaa olennaisen 
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tiedon keräämistä. (Mäkinen, 114) Palautekyselyssä luotettavuus ja eettisyys 

toteutuvat siten, että sosiaalityöntekijät vastaavat anonyymisti, joten Heinäsal-

mikoti ei pysty identifioimaan vastaajia. Tuotteen luotettavuutta ja eettisyyttä 

tukee testikyselyn toteutus. Testikyselyn kautta on pystytty vielä muokkaamaan 

kohtia, jotka olivat antaneet turhaa tietoa. Testikyselystä on saatu hyvää pa-

lautetta, joka kertoo siitä, että kyselyssä on käsitelty ajankohtaisia ja oleellisia 

teemoja.  

 

6.2 Luotettavuus 
 

Luotettavuus tarkoittaa sitä, että työssä oleva tieto tulee olla kriittisesti perustel-

tua. (Karjalainen 2002, 59.) Kyselyä varten on keskusteltu ja ideoitu sopivat ky-

symykset sekä Heinäsalmikodin työntekijöiden kanssa, että sosiaalityöntekijän 

kanssa. Opinnäytetyöpalavereita on ollut useasti ja säännöllisin väliajoin pitkin 

opinnäytetyöprosessia yhteistyökumppanin kanssa. Nämä palaverit tukevat ky-

selyn luotettavuutta. Myös työssä käytetyt mahdollisimman monipuoliset, tuo-

reet ja ajankohtaiset lähteet tukevat luotettavuutta.  

Kyselyä tehdessä pitää varmistaa, että vastaukset ovat luotettavia.  Pitää myös 

huomioida haastateltavat ja keitä haastateltaviksi valitaan. Haastateltaville tulee 

selvittää, miten anonymiteetti turvataan. (Mäkinen 2006, 92–93.) Varsinaiseen 

kyselyyn haastateltavien valinta suoritetaan siten, että valitaan niitä sosiaali-

työntekijöitä joiden asiakkaita on Heinäsalmikodissa. Testikyselyä varten valittiin 

eri lähtökohdista olevat sosiaalityöntekijät: osalla useampi lapsi ollut Heinäsal-

mikodissa, osalla vain yksi. Osa heistä oli avohuollon puolelta, osa sijaishuollos-

ta.  

Aineisto, jota olemme käyttäneet raportin ja kyselyn lähteenä, on luotettavaa.  

Alan kirjallisuus, Suomen laki, eri laitosten ja virastojen verkkojulkaisut ovat 

muodostaneet tuotteellemme luotettavan teoriapohjan.  
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7 POHDINTA  

 

Opinnäytetyöprosessi lisää ammatillista kasvua, kartuttaa ammatillista osaamis-

ta ja kehittää tieteellisen tekstin tuottamista. Tehtävänasettelussa tulee rajata 

aihealue ja viitekehys tarpeeksi selkeästi. Käytännön toteutuksessa on hyvä 

hallita käytettävät työmenetelmät. Opinnäytetyöprosessi ja ajankäyttö tulee olla 

organisoitua, sekä työtehtävät jakaa tasapuolisesti ja selkeästi.  

Opinnäytetyömme lähtökohtana oli luoda palautekyselylomake lastensuojelun 

työvälineeksi. Opinnäytetyöprosessin aikana valitsemamme opinnäytetyön aihe 

on osoittautunut ajankohtaiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen 

valvontaohjelman kohteet on päätetty vuodelle 2015. Niihin kuuluu erityisesti 

omavalvonnan tehostaminen ja lastensuojelun määräajoista kiinnipito. (Sosiaali- 

ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, 2015) Palautekyselylomakkeella, joka on 

suunnattu sosiaalityöntekijöille, saadaan arvokasta tietoa palvelun laadusta. 

Palvelun tuottaja voi ennaltaehkäistä mahdollisia palvelun laatuun ja sisältöön 

liittyviä epäkohtia tai puutteita.  Lastensuojelun tarpeen arvioinnin määräaikojen 

toteutumisen seurannan vastuu on ensisijaisesti kunnalla. Jos määräajat ylitty-

vät, on kunnassa ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin välittömästi esimerkiksi 

lisäämällä henkilöstöresursseja. 

Opinnäytetyö prosessi alkoi syksyllä 2014, kun Heinäsalmikodissa tuotiin esille 

tarve opinnäytetyölle, joten työ on alusta alkaen ollut työelämälähtöinen. Syksyl-

lä ensimmäisessä opinnäytetyöpalaverissa Heinäsalmikodin varajohtajan sekä 

työntekijän kanssa lähdettiin ideoimaan työtä, ja selkein tarve oli palautekysely-

lomakkeelle.  Suunnitteluvaiheessa pohdimme, että keskitymmekö kyselyn 

luomiseen vai toteutammeko kyselyn osana opinnäytetyötä ja sitä kautta työs-

tämme olisi tullut tutkimus. Halusimme pitää aiheen selkeästi rajattuna ja keskit-

tyä luotettavan kyselyn laatimiseen. Tulimme Heinäsalmikodin kanssa siihen 

tulokseen, että työmme olisi hyödyllisin kehittämishankkeena tuotteena, eli val-

miina työvälineenä Heinäsalmikodin laadunvalvontaan. Päätimme myös sisällyt-

tää työhömme perehdytyksen siitä, miten kyselylomaketta käytetään, muoka-

taan, lähetetään sosiaalityöntekijöille ja miten aineistoa analysoidaan. Perehdy-
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tyksen tarkoituksena oli se, että työyhteisö voi käyttää ja päivittää kyselyä myös 

tulevaisuudessa, eikä se toteudu vain kertaluontoisena.  

Olemme pitäneet Heinäsalmikodin kanssa useita opinnäytetyöpalavereita, ja 

olemme esitelleet palavereissa opinnäytetyön ideapaperin ja opinnäytetyön 

suunnitelman. Olemme selvittäneet Heinäsalmikodissa, että mitä he haluavat 

kyselyssä erityisesti selvittää. Heinäsalmikoti on ollut tiiviisti mukana opinnäyte-

työprosessissamme koko ajan, mikä on ollut tärkeä tuki tässä työelämälähtöi-

sessä kehittämishankkeessa. Tapasimme myös Heinäsalmikodin kanssa yh-

teistyötä tekevän sosiaalityöntekijän. Selvitimme häneltä minkälaisia kysymyk-

siä kyselyssä tulisi sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta olla.  Saimme uutta nä-

kökulmaa siihen, mitkä asiat kiinnostavat erityisesti juuri sosiaalityöntekijöitä 

heidän pohtiessaan sopivaa sijoituspaikkaa lapselle tai nuorelle.  

Kun olimme saaneet selville sekä Heinäsalmikodin, että sosiaalityöntekijöiden 

näkökulmat kyselyyn, ja olimme tarkastelleet kysymyksiä myös teoreettisen vii-

tekehyksen kautta, saimme ensimmäisen version kyselystä valmiiksi. Teimme 

testikyselyn Webropol-ohjelmalla Diakonia-ammattikorkeakoulun tunnuksilla. 

Toteutimme testikyselyn lähettämällä ensimmäisen version muutamalle sosiaa-

lityöntekijälle. Tarkoituksena oli, että he esittäisivät mahdollisia kehitysideoita 

sekä tarkkailisimme kyselyn laatua ja toimivuutta testikyselyn jälkeen.   

Testikyselyn vastaukset saatuamme huomasimme muutamia kehittämisenkoh-

tia työssämme. Testikyselyn kautta muokkasimme tarvittavat kohdat sekä li-

säsimme yhden kysymyksen. Tapasimme vielä Heinäsalmikodin työntekijät täs-

sä vaiheessa, ja keskustelimme yhdessä siitä, miten kyselyä voisi vielä kehittää. 

Tarvittujen muokkausten jälkeen lopullinen kyselylomake saatiin valmiiksi. Hei-

näsalmikoti päätti käyttää kyselyn toteuttamisessa Google Driven Forms- sovel-

lusta, joka on samankaltainen käytettävyydeltään Webropol-ohjelman kanssa. 

Teimme palautekyselylomakkeen Heinäsalmikodissa. Opastimme myös työnte-

kijöitä siihen, miten palautekyselylomaketta käytetään ja miten vastaukset ana-

lysoidaan.  

Koko opinnäytetyöprosessiamme ja työn työelämälähtöisyyttä on tukenut se, 

että olemme olleet yhteistyössä Heinäsalmikodin työntekijöiden sekä sosiaali-

työntekijän kanssa. Tästä syystä olemme saaneet opinnäytetyöstämme juuri 
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Heinäsalmikodille hyödyllisen työvälineen. Työn tarkoituksen tulee olla selvä, 

eikä työssä pidä olla epäselviä kohtia. Raportin tulee olla hyvin kirjoitettu kielel-

lisesti, lähdeviittaukset tulee olla kunnossa. Työssämme olemme rajanneet ai-

heen selkeästi, käyttäen viitekehyksessä monipuolisesti aiheeseen liittyvää kir-

jallisuutta. Kaikki käytetyt termit tulee myös määritellä työssä. Olemme myös 

perustelleet työtämme viitekehyksen sekä henkilökohtaisten tiedonantojen kaut-

ta. Työtämme voisi käyttää sellaisenaan tutkimuksen tekoon tai tiedonkeruu-

seen lastenkoteihin, ja kyselyä käyttäessä saisi selkeät ja oikeaa tietoa antavat 

tulokset. Testikyselyllä olemme testanneet tuotteen laadun. Emme ole liittäneet 

työhömme mitään epäolennaista, mikä ei työhömme liittyisi. Kaikki raportissa 

käytetty tieto on perusteltua. (Bell 1999, 210 - 211.) 

Omavalvonnan kehittäminen tulee olemaan tulevina vuosina Valvira:n valvonta-

ohjelman suuntaviivoina. Sosiaali- ja terveyshuollon tulevaisuudennäkymät ovat 

laitospaikkojen purkamisessa ja kotihoidon lisääntymisessä. Tämä tuo lisähaas-

teita laadunvalvonnalle ja laadukkaan palvelun turvaamiselle.  (Sosiaali- ja ter-

veysalan lupa- ja valvontavirasto 2015.) Tulevaisuudessa opinnäytetöitä tullaan 

todennäköisesti tekemään omavalvontaan, laadunvalvontaan ja ennaltaehkäi-

sevään työhön liittyen. 

Tämän työn jatkotutkimushaasteena sanoisimme tulevaisuudessa kyselylomak-

keen päivittämisen muuttuvien Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston 

2015- 2018 ohjeistuksien mukaisesti.  Myös kyselyn voisi toteuttaa jossakin toi-

sessa lastensuojeluyksikössä. Tämän opinnäytetyön pohjalta voisi toteuttaa 

kyselylomakkeita myös muille kuin sosiaalityöntekijöille, kuten esimerkiksi van-

hemmille.  

Olemme saaneet tuotteestamme eli palautekyselylomakkeesta hyvää palautetta 

sekä Heinäsalmikodin työntekijöiltä, että sosiaalityöntekijöiltä. Luomaamme pa-

lautekyselylomaketta on luonnehdittu selkeäksi, ytimekkääksi ja sopivan mit-

taiseksi. Sosiaalityöntekijöiden mielestä siihen oli mielekästä vastata. Hei-

näsalmikodin työntekijöiden mielestä siinä käsiteltiin kaikki tarvittavat tiedot.  

Työelämälähtöisyys on toteutunut työssämme erittäin hyvin, sillä produktiomme 

hyödyttää työelämää, vastaa työpaikan tarpeisiin sekä kehittää työtä työpaikalla 

esimerkiksi tuottamalla uutta tietoa. Työelämälähtöisyyttä tukee myös se, että 
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olemme olleet yhteistyössä työelämän kanssa suunnittelussa, toteutuksessa ja 

arvioinnissa. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1. Testikyselyn saatekirje 

”Hei, 

Olemme kaksi sosionomi-opiskelijaa, ja teemme opinnäytetyötä Heinäsalmen 

lastenkotiin.  Tavoitteena on tuottaa palautekyselylomake Heinäsalmikotiin työ-

välineeksi, jolla sosiaalityöntekijät arvioivat Heinäsalmikodin toimintaa ja lasten-

suojelun laatukriteerien toteutumista.  

Opinnäytetyömme on siinä vaiheessa, että olemme tehneet testikyselyn kehit-

tääksemme lopullista tuotetta. Saimme yhteystietosi Heinäsalmikodista ja 

otamme sinuun yhteyttä, sillä pyytäisimme sinua vastaamaan testikyselyymme.  

Huomioithan, että kyselymme lopussa on tilaa antaa palautetta kyselystämme. 

Palautteesi on meille tärkeää, sillä tarkoituksena on kehittää mahdollisimman 

toimiva työväline Heinäsalmikodille. 

 

Alla löydät suoran linkin kyselyyn, joka toteutetaan Webropol-alustalla nimettö-

mänä. Vastaamisaikaa on kaksi viikkoa, eli 12.2.2015 asti. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Aleksi Autioniemi ja Emma Aspegren 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulu” 

 

 

 

 

 



44 
 

LIITE 2. Palautekyselylomake 

 

Palautekyselylomake Heinäsalmikoti 

 

1. Montako lasta/ nuorta joiden asioista vastaat on sijoitettuna Heinäsalmi-

kotiin? * 

  Yksi 
 

  Useampi 
 

 

 

 

 

Arvioi asteikolla 1-5. 

 

 

 

 

2. Arvioi Heinäsalmikodin yhteistyön toimivuutta eri tahojen kanssa. * 

Arvioi asteikolla 1-5. Alhaisin arvo tarkoittaa, että yhteistyö ei toimi lainkaan, 
korkein arvo tarkoittaa, että yhteistyö toimii erittäin hyvin. 

 

 1 2 3 4 5 

Sosiaalityöntekijä 

 

          

Vanhemmat 

 

          

Koulu 

 

          

Hoitavat tahot 
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3. Onko Heinäsalmikodilla erityisosaamista seuraavissa tilanteissa:  

Arvioi asteikolla 1-5, alhaisin arvo tarkoittaa vähäistä osaamista, korkein ar-
vo erittäin hyvää osaamista. 

 

 1 2 3 4 5 

Psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten hoito * 

 

          

Päihdeongelmaisten lasten ja nuorten hoito * 

 

          

Käytöshäiriöisten lasten ja nuorten hoito * 

 

          

Lasten ja nuorten tilanteen arvioinnissa (esim. sijaishoitopai-

kan valinta, hoidon ja tuen tarpeen arviointi) * 

 

          

 

 

 

 

 

4. Arvioi Heinäsalmikotia lapsen/ nuoren kasvuympäristönä? * 

 

Arvio asteikolla 1-5. Alhaisin arvo tarkoittaa huonoa toimivuutta, korkein ar-
vo tarkoittaa erittäin hyvää toimivuutta. 

 

 1 2 3 4 5 

Sijainti 

 

          

Pihapiiri 

 

          

Yhteiset tilat 

 

          

Lasten ja nuorten huoneet 
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Valitse sopivin vaihtoehto. Voit kommentoida vastaustasi kysymyksen jäl-

keen.  

 

 

 

 

5. Arvioi Heinäsalmikodin tiedonkulun toimivuutta. * 

 

Täysin 

eri 

mieltä 

Osittain 

eri miel-

tä 

En 

osaa 

sanoa 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Täysin 

saamaa 

mieltä 

En 

osaa 

sanoa 

Kuukausikoosteet 

toimitetaan ajallaan  

 

                  

Tiedonsaanti lapseen 

liittyvistä asioista on 

ajan tasalla  

 

                  

Heinäsalmikodista 

saa riittävästi tietoa  

 

                  

 

 

 

 

Kommenttisi  

____________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________

____ 
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6. Arvioi lapsen hoitoa, kasvatusta ja huolenpitoa Heinäsalmikodissa. * 

 
Täysin 

erimieltä 

Osittain 

erimieltä 

En 

osaa 

sanoa 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

En 

osaa 

sanoa 

Heinäsalmikodissa lap-

si saa yksilöllistä huo-

lenpitoa, turvaa ja tu-

kea.  

 

                  

Heinäsalmikodissa tun-

nistetaan lapsen eri-

tyispiirteet.  

 

                  

Heinäsalmikodissa tue-

taan lapsen ja läheisten 

yhteydenpitoa.  

 

                  

Heinäsalmikodissa 

huomioidaan lapsen 

arvomaailma ja kulttuu-

ritausta.  

 

                  

Heinäsalmikodissa tue-

taan lapsen harrastuk-

sia.  

 

                  

Heinäsalmikodissa tue-

taan jälkihuoltoon val-

mistautumisessa.  
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Heinäsalmikodissa 

huomioidaan lapsen 

arvomaailma ja kulttuu-

ritausta.  

 

                  

Heinäsalmikodissa tue-

taan lapsen arvomaail-

maa ja kulttuuritaustaa.  

 

                  

 

 

 

 

Kommenttisi  

____________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________

____ 
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Avoimet kysymykset. 

 

 

 

 

7. Miten ja millä osa-alueilla sijoitettujen lasten hoitoa ja kasvatusta tulee 

Heinäsalmikodissa erityisesti kehittää? * 

_____________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________

___ 

 

 

 

 

8. Mitkä ovat Heinäsalmikodin vahvuudet ja minkälaista osaamista siellä 

on? * 

____________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________

____ 
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9. Kerro omin sanoin palautettasi Heinäsalmikodille. * 

____________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________

____ 

 

 

 

 

Voit antaa palautetta kyselystämme. 

 

 

 

 

10. Vapaa sana ! * 

. 
 

____________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________

____ 

 

 

 

 

 


