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TIIVISTELMÄ 

 

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. 
Sosiaalipalveluiden ja samalla myös lastensuojelun tarve on kasvanut 
huono-osaisuuden ja syrjäytymisen riskien lisääntymisen vuoksi. Kunnat 
eivät pysty yksin vastaamaan kasvavaan palveluntarpeeseen, joten täy-
dentäviä lastensuojelun palveluita ostetaan myös yksityisen ja kolmannen 
sektorin palveluntuottajilta.  

Opinnäytetyöni taustalla oli kiinnostukseni työskennellä ammatillisena tuki-
henkilönä sosiaalipalvelualan yksityisenä yrittäjänä. Kohdeorganisaationa 
opinnäytetyölleni toimi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Tavoitteena oli 
kartoittaa ja kerätä tietoa kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimusmenetelmän 
avulla lastensuojelun avohuollon ammatillisen tukihenkilötoiminnan käy-
tännön toteutumisesta sekä kehittämistarpeista Päijät-Hämeen hyvinvoin-
tiyhtymän alueella. Empiirisen aineiston keräsin teemahaastattelun avulla 
alueella toimivilta lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöitä. 

Opinnäytetyön tuloksista selvisi, että ostopalveluiden tärkeimmät kriteerit 
ovat palveluiden hinta-laatusuhde sekä tukihenkilön ammatillinen osaami-
nen. Tuettavana on useimmiten teini-ikäinen nuori ja ammatillinen tukihen-
kilö toimii nuoren omana työntekijänä. Ammatillisen tukihenkilön rinnalleen 
tarvitsee useimmiten lapsi tai nuori, jolla on erityisen tuen tarpeita. Työ-
muoto tarjoaa tuettavalle myös aikaa ja läsnäoloa. Tuloksista selvisi myös, 
että ammatillisen tukihenkilön pohjakoulutukseksi riittää sosionomin koulu-
tus, mutta kehittämiskohteena on erityisosaaminen tuettavan yksilöllisen 
tarpeen mukaan. Empiirisestä aineistosta tuli esille lisäksi sosiaalityönteki-
jöiden toive oman palvelutuotannon lisäämisestä ja kehittämisestä. 
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ABSTRACT 

The services of a professional support person are a support measure in 
non-institutional care services in child protection. The need for social ser-
vices and at the same time the demand for child protection services in-
creased as a result of the increased risk of being disadvantaged or becom-
ing marginalised in the Finnish society. As municipalities alone are not 
able to respond to the growing need for services, additional child protec-
tion services are being purchased from private and third-sector service 
providers. 

This thesis topic was inspired by the author’s interest in becoming a pro-
fessional support person as a private entrepreneur in the social services 
sector. The target organisation for the thesis was the health consortium of 
municipalities in the Päijät-Häme region. The aim was to use qualitative re-
search methods to study the practical realisation as well as development 
needs of the professional support person services as part of the support 
measures for child protection in the consortium. Empirical data for the the-
sis was collected by interviewing social workers employed in the non-insti-
tutional care branch of child protection services in the region.  

The research revealed that the most important criteria for purchasing the 
services seems to be the quality-price ratio and the professional expertise 
of the support person. In most cases, the person in need of support is a 
teenager, and the professional support person works directly as his/her 
employee. Moreover, a professional support person is most often required 
for a child or an adolescent in need of special support. Part of the work is 
to give time and attendance to the person being supported. Although the 
research showed that a Bachelor of Social Services qualification is suffi-
cient as the basic training for a professional support person, it was also 
emphasised that the support person’s expertise should be further en-
hanced by developing special skills required to support the needs of the 
individual being supported. The empirical data also showed the desire of 
social workers to increase and develop their own service production.   

Key words: child protection, non-institutional care services in child protec-
tion, professional support person’s services 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni idea on saanut alkunsa keväällä 2017 sosionomikoulutuk-

sen yrittäjyysopintojen yhteydessä. Opinnäytetyöni taustalla on oma kiin-

nostus sosiaalipalvelualan yrittäjyyteen. Yrittäjyys on myös vaihtoehto so-

sionomin työllistymiselle. Tällä hetkellä työskentelen lastensuojelun ken-

tällä sijaishuollossa sekä arviointi- ja kriisiyksikössä. Tulevaisuudessa ha-

luaisin työllistää itseni yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimi), joka 

toimii ammatillisena tukihenkilönä lastensuojelun asiakkaina oleville lap-

sille ja nuorille. Opinnäytetyöni ei käsittele kuitenkaan yrittäjyyttä tai yrityk-

sen perustamista, vaikka kiinnostus sosiaalipalvelualan yrittäjyyteen toimii 

opinnäytetyöni motivaattorina. 

Opinnäytetyöni aihe on yhteiskunnallisesta näkökulmasta ajankohtainen, 

koska sosiaalipalveluiden ja samalla myös lastensuojelun tarve on kasva-

nut huono-osaisuuden ja syrjäytymisen riskien lisääntymisen vuoksi. Kun-

nat ja kuntayhtymät eivät kuitenkaan pysty itse kaikkia tarvittavia palveluita 

tuottamaan, joten täydentäviä lastensuojelun palveluita ostetaan myös yk-

sityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajilta, osuuskunnilta sekä am-

matinharjoittajilta. (Toikko & Gawel 2012, 9.) Tulevaisuudessa myös sote-

uudistus avaa lisää markkinoita palveluiden yksityistämiselle. Tulevaisuu-

dessa sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnat tulevat vastaa-

maan lähes kaikista sosiaalihuollon palveluista, kuntien ja kuntayhtymien 

sijaan. (Nikander, Juntunen, Holmberg &Tuominen-Thuesen 2017, 16, 

18.) 

Lapsen huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista sekä tasa-

painoisesta kehityksestä. Viranomaisten on tuettava heitä kasvatustehtä-

vässään ja huolehdittava tarvittavasta avusta myös riittävän varhain. Vi-

ranomaisten tulee järjestää tarvittavia palveluita ja tukitoimia sekä tarvitta-

essa ohjata lapsi ja perhe lastensuojelun piiriin. (Lastensuojelulaki 

2007/417, 2 §.) Ammatillinen tukihenkilötoiminta on lastensuojelun avo-

huollon tukitoimi/palvelu. Sosiaalihuollon avohuoltoa sekä lastensuojelun 

avohuollon ammatillista tukihenkilötoimintaa raamittaa Lastensuojelulain 

2007/417 lisäksi esimerkiksi uudistunut Sosiaalihuoltolaki 2014/130. 
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Opinnäytetyöni kohdeorganisaationa toimii Päijät-Hämeen hyvinvointiyh-

tymä (PHHYKY). Opinnäytetyölläni ei ole ulkopuolista toimeksiantajaa, 

mutta siitä hyötyvät kuitenkin hyvinvointiyhtymän ja itseni lisäksi sosiono-

miopiskelijat sekä lastensuojelun kentällä työskentelevät sosionomit. 

Koska opinnäytetyöni tarjoaa katsauksen ammatillisesta tukihenkilötoimin-

nasta, hyötyvät siitä myös ne sosionomit, jotka ovat kyseistä työmuodosta 

kiinnostuneita. 

Opinnäytetyössäni tutkimusmenetelmänä on laadullinen (kvalitatiivinen) 

tutkimus teemahaastatteluna. Haastateltavat ovat Päijät-Hämeen hyvin-

vointiyhtymän (PHHYKY) alueella toimivia lastensuojelun avohuollon sosi-

aalityöntekijöitä. Opinnäytetyöni tavoitteena on kartoittaa ja kerätä tietoa 

lastensuojelun avohuollon ammatillisen tukihenkilötoiminnan käytännön to-

teutumisesta sekä kehittämistarpeista Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 

alueella. Opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä sosionomien tietoa lasten-

suojelun avohuollon ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta. 

Teemahaastattelun etukäteen valitut teemat perustuvat tutkimuksen viite-

kehykseen, eli jo aiemmin tiedossa olevaan tutkittuun tietoon. Aiheesta ai-

kaisemmin tutkittu tieto toimii siis opinnäytetyöni teoreettisena viitekehyk-

senä. Opinnäytetyöni käsittelee lastensuojelun avohuollon tukitoimista ai-

noastaan ammatillisen tukihenkilötoiminnan teemoja. Tarkoituksena ei ole 

tutkia tai kartoittaa vapaaehtoista tukihenkilötoimintaa, muita lastensuoje-

lun tai lastensuojelun avohuollon palveluita ja tukitoimia tai lastensuojelun 

perhetyötä. 

Aikaisemmin julkaistuja opinnäytetöitä lastensuojelun ammatillisesta tuki-

henkilötyöstä on julkaistu kaksi kappaletta. Ylemmän ammattikorkeakou-

lun opinnäytetyöitä on julkaistu aiheesta yksi kappale ja Pro gradu -tutkiel-

mia neljä kappaletta. Jokinen (2011) tarkastelee Pro gradu -tutkielmas-

saan lastensuojelun jälkihuollossa olevien nuorten kokemuksia ammatilli-

sesta tukihenkilötoiminnasta ja Raappana (2014) kainuulaisten poikien nä-

kökulmasta. Tuomikanta (2009) käsittelee tutkielmassaan ammatillista 

sekä vapaaehtoista tukihenkilötoimintaa sosiaalityöntekijöiden näkökul-

masta.  
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2 LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON AMMATILLINEN 

TUKIHENKILÖTOIMINTA   

2.1 Lastensuojelun avohuolto  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän tilastoinnin (2017b) mukaan 

lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli vuonna 2016 lapsia ja nuoria yh-

teensä 57 784. Määrä on koko väestön 0–20-vuotiaista lapsista 4,6 %. 

Suurin asiakasryhmä avohuollossa olivat 16–17-vuotiaat nuoret. Jälkihuol-

lossa olevia nuoria oli vuonna 2016 yhteensä 7 802, joista enemmistö 85,8 

% oli 18 vuotta täyttäneitä nuoria. Vaikka asiakasmäärät ovat vähentyneet 

teknisesti lastensuojelulain muutoksen myötä (asiakkuus alkaa vasta sitten 

kun todetaan oikea tarve, ei lastensuojeluilmoituksesta), niin lastensuoje-

lun avohuollon jälkihuollossa olevien 18–20-vuotiaiden nuorten asiakkai-

den määrä oli kuitenkin vuonna 2016 3 % enemmän kuin aikaisempina 

vuosina. 

Lastensuojelutyöstä suurin osa on avohuollon sosiaalityön eri muotoja. 

Lastensuojelutyön keskiössä on aina tuen tarpeessa oleva lapsi. Tarkoi-

tuksena on auttaa ja tukea lasta ja hänen vanhempiaan, silloin kun per-

heellä on vaikeuksia selvitä ja omat voimavarat eivät ole riittäviä. Työsken-

telyä toteutetaan lapsen ja perheen omassa elinympäristössä. Työn tavoit-

teena on aina myönteisen muutoksen aikaansaaminen ja lapsen edun tur-

vaaminen. Ensisijaisesti tukitoimet järjestetään niin, että lapsi voi edelleen 

jatkaa kasvamista ja asumista omassa kodissaan. Lastensuojelun asia-

kassuunnitelmassa määritellään yhdessä tarvittavat tukitoimet sekä toimin-

nan tavoitteet. (Korhonen 2012, 33–34.) 

Lastensuojelulain (2007/417, 3 §, 36 §) mukaan lapsikohtaista lastensuo-

jelua toteutetaan ja järjestetään muun muassa asiakassuunnitelman ja 

avohuollon tukitoimien avulla. Lastensuojelun avohuollon tukitoimiin kuu-

luu muun muassa tukihenkilön järjestäminen, silloin kun se on lapsen ja 

perheen tuen tarpeisiin perustuvaa. Ammatillinen tukihenkilötoiminta voi 

olla esimerkiksi nuorempien lasten kohdalla tukemista ihmissuhteissa, 
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koulunkäynnissä ja harrastuksissa ja itsenäistyvien nuorten kohdalla tuke-

mista ammatin ja asunnon hankinnassa sekä työhön sijoittumisessa sekä 

läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä.  

Itsenäistymisen tueksi tarkoitettu jälkihuolto on myös lastensuojelulaissa 

määriteltyä avohuollon toimintaa. Jälkihuoltoa toteutetaan myös ammatilli-

sen tukihenkilön turvin. Korhosen (2012, 37) mukaan jälkihuollon avulla on 

tarkoitus tukea ja turvata nuorta itsenäisen elämän alkutaipaleella. Nuoren 

yksilölliset tuen tarpeet ja työskentelyn tavoitteet määritellään nuoren jälki-

huoltosuunnitelmassa. Lastensuojelulain (2007/417, 75 §) mukaan lap-

sella ja nuorella on oikeus jälkihuoltoon silloin kuin lastensuojelulain mu-

kainen sijaishuolto on päättynyt ja jos lapsen sijoitus on kestänyt yhtäjak-

soisesti vähintään puoli vuotta. Jälkihuollon järjestämiseen velvollisuus 

päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 21 vuotta. Jälkihuoltoa järjestetään 

ja toteutetaan esimerkiksi edellä kuvatulla tavalla.  

Ammatillinen tukihenkilötoiminta kuuluu Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-

sen (2017d) mukaan osaksi lapsiperheiden sekä lastensuojelun palveluita. 

Sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen, jolla on kokemusta las-

ten ja nuorten kanssa työskentelystä, voi toimia ammatillisena tukihenki-

lönä. Tukihenkilötoiminta vaihtelee tuettavan tarpeiden mukaisesti. Toimin-

nan tavoitteet sekä tapaamisten tiheys perustuvat kirjalliseen sopimuk-

seen. Oikea-aikaisesti ja suunnitellusti toteutettu tukihenkilötoiminta on 

myös hyvää tulosta tuottava tukitoimi. Vapaaehtoisten tukihenkilöiden li-

säksi tarvitaan ammatillisia tukihenkilöitä, jotta kunnissa voidaan järjestää 

lapsen ja perheen tarpeita vastaava tukihenkilö. (Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos 2017a.) 

2.2 Ammatillisen tukihenkilön tarve  

Ammatillinen tukihenkilö on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaana oleville 

lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan am-

mattilaisen tukea ja aikaa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017d). Lapset 

ja nuoret tarvitsevat luotettavan, turvallisen ja toivoa antavan sekä rinnalla 

kulkevan aikuisen, jolla on ammatillista kokemusta lasten ja nuorten 
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kanssa työskentelystä. Tukihenkilö voi tavata ennalta sovitusti lasta joko 

hänen kotonaan tai kotiympäristössä (Korhonen 2012, 33).  

Ammatillisen tukihenkilön tarpeen taustalla voi olla sekä tavallisia elämän-

kriisejä että erityisen vaativia tilanteita. Esimerkiksi perheessä olevat on-

gelmat parisuhteessa, taloudelliset vaikeudet, mielenterveys- ja päihdeon-

gelmat, väsymys sekä riittämätön sosiaalinen verkosto. Myös tilapäiset tai 

yllättävät kriisit voivat horjuttaa perhettä lyhytkestoisesti. Kriiseillä on vai-

kutusta sekä perheen kokonaisvaltaiseen arkeen että vanhemmuuteen. 

Tukihenkilön tukea voi tarvita myös maahanmuuttajalapsi tai lapsi, jolla on 

jokin vamma tai sairaus tai keskittymiseen ja oppimiseen liittyviä vaikeuk-

sia, kuten ADHD tai dysfasia. Taustalla voi olla myös vaikeuksia koulun-

käynnissä ja kaverisuhteissa. Itsenäistyvän nuoren tuen tarpeena voivat 

olla esimerkiksi oman elämän aloittamisen vaiheeseen liittyvät asiat. Myös 

sijaishuollossa asuva lapsi voi hyötyä tukihenkilötoiminnasta. (Bardy 2013, 

73; Korhonen 2012, 19.) 

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan alkamisen takana voivat olla perheen 

elämäntilanteesta johtuvien syiden lisäksi esimerkiksi myös nuoren oma 

päihteiden käyttö, rikollinen käytös, toimeentulon vaikeudet tai psyykkinen 

oireilu. Tukihenkilötoiminnan lisäksi nuorilla voi olla muitakin lastensuoje-

lun tukitoimia samanaikaisesti esimerkiksi psykiatrinen avohoito tai päihde-

hoito. (Jokinen 2011, 13.) On siis perusteltua, että vakavasti oireilevan 

nuoren tukena on tarvittaessa ammattilainen vapaaehtoisen tukihenkilön 

sijaan. Uudistunut Sosiaalihuoltolaki (2014/130, 41 §) velvoittaa myös nuo-

ren asioissa toimivia sosiaalihuollon työntekijöitä toimimaan asiakkaan asi-

oissa terveydenhuollon kanssa yhteistyössä ja päinvastoin. 

Tuomikanta (2009, 16) toteaa tutkielmassaan, että lastensuojelun asiak-

kaina oleville lapsille ja nuorille voidaan järjestää tukitoimena ammatillista 

tukihenkilötoimintaa lastensuojelunprosessin kaikissa vaiheissa. Ammatil-

lista tukihenkilötoimintaa tukitoimena voi siis saada riippumatta siitä, onko 

lapsi tai nuori avohuollon, sijaishuollon tai jälkihuollon asiakkaana. 
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Jokinen (2011) tarkastelee pro gradu -tutkielmassaan lastensuojelun jälki-

huollossa olevien nuorten henkilökohtaisia kokemuksia ammatillisesta tuki-

henkilötoiminnasta. Hänen omat kokemuksensa lastensuojelutyössä ovat 

vaikuttaneet aiheen valintaan, koska työssään kohtaamiensa nuorten mo-

tivoituminen jälkihuoltopalveluihin sijoituksen jälkeen on ollut melko vä-

häistä. Tutkimuksen tiimoilta haastatellut nuoret ovat olleet aikaisemmin si-

joitettuina ammatilliseen perhekotiin, nuorisokotiin tai sijaisperheeseen. 

2.3 Oikein valittu tukitoimi  

Tuomikanta (2009) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan tukihenkilötoi-

mintaa lastensuojelun avohuollon tukitoimena sosiaalityöntekijöiden näkö-

kulmasta. Tutkielmassa on huomioitu sekä vapaaehtoinen että ammatilli-

nen tukihenkilötoiminta. Tavoitteena on ollut selville sadun tiedon hyödyn-

täminen tukihenkilötoiminnan kehittämisessä. Tutkimuskysymykset liittyi-

vät lasten ja nuorten tuen tarpeisiin vastaamiseen, tukihenkilöiden riittä-

vyyteen sekä ammatillisen ja vapaaehtoisen työn eroihin. 

Ennen työskentelyn aloittamista on tärkeää valita tukitoimi, joka vastaa 

tuen tarvetta. Tuomikanta (2009, 58–59, 61–63) toteaa tutkielmassaan, 

että on erittäin olennaista erottaa vapaaehtoinen ja ammatillinen tukihenki-

lötoiminta toisistaan, sillä ne ovat kaksi toisistaan eroavaa tukitoimea. 

Erottaminen on tärkeää myös työn kehittämisen näkökulmasta. Vapaaeh-

toinen tukihenkilö toimii normaalin arjen ja aikuisen mallina ja sopii siksi 

enemmänkin tukitoimeksi, jolla pyritään ennaltaehkäisemään asioiden krii-

siytymistä. Vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta on yhdessä toimimista arki-

ongelmien keskellä, eikä sillä pystytä vastaamaan kriisiauttamisen tarpei-

siin.  

Ammatillisella tukihenkilötoiminnalla on Tuomikannan (2009, 58–59, 61–

63) mukaan pyrkimys muutokseen ja konkreettiseen tilanteen parantami-

seen. Ammatillinen tukihenkilötoiminta on korjaavaa lastensuojelutyötä, ja 

tukihenkilönä toimii henkilö, jolla on työskentelyyn soveltuva koulutus, am-

mattitaito sekä työskentelymenetelmät. Tukisuhteen tarkoituksena voi olla 
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esimerkiksi avohuollon viimesijainen tukitoimi ja tukitoimen tavoite huos-

taanoton ehkäiseminen. 

Vapaaehtoisena tukihenkilönä voi toimia omalla persoonallaan ilman am-

matillista koulutusta. Vapaaehtoiseksi tukihenkilöksi voi ryhtyä kuka ta-

hansa täysi-ikäinen normeihin sulautuva tasapainoinen ja turvallinen hen-

kilö. Lastensuojelullinen työ on lastensuojelulain mukaista tavoitteellista 

asiakassuunnitelmaan perustuvaa työtä, jolla on konkreettisia myöntei-

seen muutokseen tähtääviä tavoitteita. Vapaaehtoisella toiminnalla voi-

daan kuitenkin tukea ja täydentää ammatillisia palveluita. (Korhonen 2012, 

9, 33–34.) 

Lehden (2011, 16) mukaan tuettavan tarve tukeen on usein niin moninai-

nen, että tukihenkilöksi tarvitaan ammatillinen tukihenkilö. Sitoutuminen 

pitkäaikaiseen työskentelyyn on kestävämpää ammatillisella kuin vapaa-

ehtoisella tukihenkilöllä. Tukihenkilötyö perustuu silloin myös ammatilli-

seen suunnitteluun, toteutukseen ja tavoitteellisuuteen. Työtä myös seura-

taan kirjallisten tavoitteiden ja arviointijärjestelmien avulla. 

Tukihenkilötoiminta on myös Tuomikannan (2009, 59) tutkielman mukaan 

tuloksellinen ja toivottu tukimuoto, ja epäonnistuneita tukisuhteita on har-

voin. Tukihenkilötoiminnalla ei saada aikaan kuitenkaan hyviä tuloksia, jos 

vapaaehtoiselle tukihenkilötoiminnalle asetetaan ammatilliset tavoitteet ja 

odotukset. Näin toimiminen on väärin sekä tuettavaa että tukihenkilöä koh-

taan. Näin toimiessa aiheutuu myös kaikille osapuolille turhautumisen ja 

väsymisen tunteita. Taloudellisten resurssien puute ei saisi olla syynä va-

paaehtoisten tukihenkilöiden käyttöön ammattilaisen sijaan. 

Ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa tukisuhde perustuu aina lapsen tai 

nuoren, hänen huoltajiensa, tukihenkilön ja sosiaalityöntekijän yhdessä te-

kemään asiakassuunnitelmaan. Tukihenkilö toiminta on aina suunnitelmal-

lista ja tavoitteellista toimintaa. Tärkeää on, että tukisuhde jatkuu niin pit-

kään kuin tuelle on tarvetta. Tukihenkilötoiminnan todetaan myös olevan 

pääsääntöisesti hyvä tukitoimi myös perheen, lapsen ja nuoren sitoutumi-
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sen näkökulmasta. Realistiset tavoitteet, oikein valittu tukitoimi sekä mo-

lemminpuolinen sitoutuminen työskentelyyn johtavat onnistumisiin. (Joki-

nen 2011, 12; Tuomikanta, 2009, 59.) 

2.4 Avohuollon palveluntuottajat 

Lastensuojelun palveluiden järjestäminen on tällä hetkellä julkisen sekto-

rin, eli kuntien tai kuntayhtymien vastuulla. Kunnat eivät kuitenkaan pysty 

itse kaikkia palveluita tuottamaan, joten kysynnän lisääntyminen aiheuttaa 

sen, että täydentäviä sosiaalihuollon palveluita on ostettava yhä enemmän 

yksityisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajilta, osuuskunnilta sekä 

ammatinharjoittajilta (Toikko & Gawel 2012, 9). 

Tukihenkilötoimintaa järjestettäessä ostopalveluna, joko järjestöjen tai yk-

sityisten palvelun tuottajien kautta, on tärkeää tarkentaa toiminta osaksi 

lapsen, nuoren tai perheen palvelukokonaisuutta ja asiakassuunnitelmaa 

ja arvioida tarvitaanko vapaaehtoistyötä vai ammatillista tukea. Toiminnan 

periaatteiden ja arvojen tulee vastata myös asiakkaan ja kuntatoimijan tar-

peisiin. Yhteinen käsitys toimijoiden rooleista ja tehtävistä on myös tär-

keää. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017a.) 

Yksityisen ja kolmannen sektorin kaikista sosiaalihuollon avopalveluiden 

tuottajista on saatavilla vain yleisemmän tason tilastoja. Yleisesti saatavilla 

olevat tilastot kattavat koko Suomen alueen palveluntuottajat.  Saatavilla 

ei ole tilastoa esimerkiksi pelkästään Päijät-Hämeen maakunnan alueella 

toimivista palveluntuottajista tai sellaisia tilastoja, jotka rajautuvat ainoas-

taan lastensuojelun avohuollon tukihenkilötoiminnan palveluntuottajiin. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilasto on viimeisin saatavilla oleva ti-

lasto yksityisen ja kolmannen sektorin sosiaalihuollon avopalveluiden tuot-

tajista päätoimialan mukaan vuosina 2008–2010 (taulukko 1).  
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TALULUKKO 1. Yksityisen ja kolmannen sektorin sosiaalihuollon avopal-

veluiden tuottajat päätoimialan mukaan vuosina 2008–2010 (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2011e, 4) 

 

 

 

Palveluntuottajat on luokiteltu päätoimialoihin Tilastokeskuksen TOL-2008 

-toimialaluokituksen mukaisesti (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011e, 

4–5). Tilastokeskuksen (2017) TOL -2008 -toimialaluokituksen mukaan 

muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut (88999) tar-

koittavat aiemmin luokittelemattomien sosiaalihuollon avopalveluiden jär-

jestämää toimintaa. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi muita lastensuojelun 

avohuollon tukitoimia sekä lasten ja murrosikäisten nuorten neuvontapal-

veluita. Muita muualla luokittelemattomia avohuollon palveluita järjestivät 

vuonna 2010 yhteensä koko maassa 186 palveluntarjoajaa, joista 67 oli 

järjestöjä ja 116 yrityksiä. Muita luokittelemattomia palveluntarjoajia oli 

kolme (taulukko 1). 
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2.5 Eettinen toiminta ja valvonta 

Kaikkia sosiaalialan ammattihenkilöitä sekä työntekijöitä, että yrittäjiä (pal-

veluntuottajia) koskevat ja sitovat saman ammattieettiset periaatteet. Yksi-

tyisten palveluntuottajien valvonta on velvoitettu kunnille ja kuntayhtymille. 

Valvonnan avulla varmistetaan, että asiakkaiden kohtelu, palveluiden 

laatu, asianmukaisuus ja omavalvonta täyttävät lainsäädännön mukaiset 

kriteerit. Kriteerit tulee täyttyä myös henkilöstön kelpoisuusvaatimusten 

osalta. (Talentia 2017, 54.) Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eetti-

nen neuvottelukunta ETENE on antanut myös eettiset suosituksensa sosi-

aali- ja terveysalalle ja näin ollen myös lastensuojelulle. Kuntien lisäksi yk-

sityisiä sosiaalipalvelualan yrityksiä valvoo Aluehallintovirasto (AVI) ja So-

siaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). 

Erityisen haavoittuvassa asemassa suhteessa ammattihenkilöihin ja orga-

nisaatioihin ovat lastensuojelussa olevat lapset ja heidän vanhempansa 

sekä lastensuojelun sijaishuollossa olevat lapset ja nuoret. Eettinen poh-

dinta ja arviointi ovat välttämättömiä, koska lastensuojelussa käytetään 

usein valtaa toimenpiteiden toteuttamisessa. Lapsen oikeuksien sopimuk-

sessa (LOS) määritellään selkeästi, että lapsella on oikeuksia, vanhem-

milla vastuita ja valtiolla velvollisuuksia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2013, 30–31.) 

2.6 Lainsäädäntö 

Lastensuojelulain (2007/417, 1 §) tarkoituksena on ”turvata lapsen oikeus 

turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehityk-

seen sekä erityiseen suojeluun.” Lapsen huoltajilla on ensisijainen vastuu 

lapsen hyvinvoinnista sekä tasapainoisesta kehityksestä. Viranomaisten 

on tuettava heitä kasvatustehtävässään ja huolehdittava tarvittavasta 

avusta myös riittävän varhain, järjestää tarvittavia palveluja ja tukitoimia 

sekä tarvittaessa ohjata lapsi ja perhe lastensuojelun piiriin. (Lastensuoje-

lulaki 2007/417, 2 §.) 
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Lastensuojelulain 2007/417 ja Sosiaalihuoltolain 2014/130 lisäksi sosiaali-

huollon avopalveluita raamittaa Laki yksityisitä sosiaalipalveluista 

2011/922 sekä Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

2000/812.  

Lain yksityisistä sosiaalipalveluista (2011/922, 1 §, 2 §) mukaan lain tarkoi-

tuksena on varmistaa, että asiakaan oikeus saada laadultaan hyvää palve-

lua yksityisiltä palveluntuottajilta toteutuu. Lakia sovelletaan yksityisten so-

siaalipalvelujen tuottamiseen ja toteuttamiseen sekä niiden valvontaan. 

Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812, 1 §, 2 

§) mukaan laki koskee sekä viranomaisen että yksityisen järjestämää sosi-

aalihuoltoa. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakas-

suhteen luottamuksellisuutta sekä edistää asiakkaan hyvää kohtelua sosi-

aalihuollossa. 
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3 LASTENSUOJELUTYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT TYÖMENETELMÄT JA -

VÄLINEET 

3.1 Lastensuojelun käsikirjan työmenetelmät ja -välineet 

Ammatilliseen tukihenkilötoimintaan ei ole olemassa selkeitä ja strukturoi-

tuja työn toteuttamisen muotoja. Tukihenkilötoiminta on työmuoto jo itses-

sään. Työskentelyn tulisi perustua kuitenkin aina lapsen ja nuoren yksilölli-

seen tuen tarpeeseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2017c) lasten-

suojelun käsikirjan työmenetelmät ja -välineet osiosta löytyy laaja koko-

elma erilaisia työmenetelmiä ja työvälineineitä, joita voi käyttää myös am-

matillisessa tukihenkilötoiminnassa. Näistä esimerkkeinä ratkaisukeskei-

nen työskentely sekä itsenäistyvän nuoren roolikartta (kuvio 1).  

Lastensuojelun käytännön työssä käytössä oleva menetelmäkirjo on kui-

tenkin huomattavasti laajempi kuin lastensuojelun käsikirjassa esillä olevat 

työmenetelmät ja -välineet. Niiden käyttö myös vaihtelee suuresti eri kun-

tien ja alueiden välillä. Sosiaalityössä ylipäätään korostuu vuorovaikutuk-

seen perustuva, asiakaslähtöinen ja yksilöllisiin tilanteisiin mukautuva toi-

minta-ajatus, ja siksi tärkeimpänä työvälineenä ja työotteena on pidetty 

työntekijää ja työntekijän reflektiivistä kykyä tarkastella tilannetta eri näkö-

kulmista, strukturoitujen työvälineiden sijaan. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2013, 36.) 

Lehti (2011, 109–110) on selvittänyt ylemmän ammattikorkeakoulun opin-

näytetyössään, mitä on ammatillisen tukihenkilön tekemä työ ja mitä sen 

tulisi olla. Lisäksi hän on laatinut ammatillisen tukihenkilön työtä selventä-

vän roolikartan. Näkökulmia työhön ja sen tekemiseen ovat antaneet sekä 

ammatillista tukihenkilötyötä vastaanottavat nuoret että ammatillista tuki-

henkilötyötä tekevät työntekijät. Opinnäytetyön lopputuloksena on muo-

dostunut seitsemän ammatillisen tukihenkilön pääroolia. Rooleja ovat am-

matillinen tukija, arkielämän matkaopas, tarpeiden ja toiveiden huomioija, 

dialoginen tukija, toiminnallinen tukija, verkostossa toimija sekä oman 

työskentelyn tarkkailija.  
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3.1.1 Itsenäistyvän nuoren roolikartta 

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan työvälineenä voi käyttää itsenäistyvän 

nuoren roolikarttaa. Rooleihin tutustuminen ja niiden läpi käyminen tuki-

henkilön kanssa auttaa nuorta erittelemään omia vahvuuksiaan ja myös 

niitä osa-alueita, joissa nuori tarvitsee vielä aikuisen tukea tai muuta vah-

vistumista. Roolikartan käytön voi yhdistää erilaisiin työskentelymenetel-

miin, kuten esimerkiksi ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan. (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2017c.) 

 

 

 

KUVIO 1. Itsenäistyvän nuoren roolikartta (Varsinais-Suomen Lastensuo-

jelukuntayhtymä 2013) 
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3.1.2 Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työskentely 

Ratkaisukeskeisessä sekä voimavaroihin keskittyneessä työskentelyssä ja 

ohjauksessa painopiste on nuoren kyvyissä, tiedoissa, mahdollisuuksissa 

ja tavoitteissa. Tarkoituksena on nuoren aikaisempien kokemusten 

ymmärtäminen voimavaroina. Keskeistä on keskittyä nuoren onnistumisiin 

ja niiden keinoihin. Haaveiden ja unelmien pohdinta auttaa nuorta jä-

sentämään myös ongelmiaan uudelleen. Nuori tulee kuulluksi sen 

hetkisen elämän ja arjen asiantuntijana. Ei keskitytä ongelmien syntyhisto-

riaan vaan keskitytään voimavaroihin, niiden vahvistamiseen sekä tule-

vaisuuteen. (Näkki & Sayed 2015, 13–14; Niemi-Pynttäri 2013; Rostila 

2001, 60–80.)  

Voimarakeskeisessä lähestymistavassa painopiste on asiakkaan voimava-

rojen ja madollisuuksien etsimisessä ja niiden käyttöön ottamisessa. 

Ohjauksessa keskitytään olemassa olevan motivaation etsimiseen ja tuke-

miseen. Työskentelyn tavoitteena on nuoren voimaantuminen (empower-

ment). (Näkki & Sayed 2015, 13–14.)   

Voimavarakeskeisessä työskentelyssä ja ohjauksessa käytetään 

monipuolisia toiminnallisia menetelmiä, kuten ulos ja luontoon lähteminen 

ja siellä keskustelu. Visuaalisina menetelminä voivat toimia esimerkiksi 

mind map ja erilaisten korttien käyttö. Luovuus, huumori ja leikkisyyskään 

eivät ole haitaksi. (Niemi-Pynttäri 2013.) Lehden (2011, 55) mukaan 

toiminnallisiin menetelmiin kuuluvat myös erilaiset luovat toiminnat, esi-

merkiksi musiikki, liikkuminen, tanssi, kuvataide ja draama. 

Tukihenkilöllä tulee olla myös aito kiinnostus nuorta kohtaan sekä selvittää 

nuoren omat odotukset. Nuori myös tarvitsee vahvistusta, että hän ei ole 

yksin, vaan tarkoituksena on yhdessä etsiä ratkaisuja. Nämä kaikki 

yhdessä lisäävät myös toivoa sekä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. 

Nuoren kanssa yhdessä tehty arvio hänen haasteistaan, voimavaroistaan 

ja resursseistaan on työskentelyn lähtökohta ja myös edellytys työsken-

telyn onnistumiselle. Nuoren itse sanoittamat toiveet ja haasteet luovat 

työskentelylle perustan, yhdessä tukihenkilönä tuotetun teoreettisen ja 
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asiantuntijatiedon kanssa. Näiden molempien yhdistäminen ko-

konaisuudeksi on tärkeää. Nuori antaa työskentelylle sisällön ja tukihenkilö 

muodon. (Niemi-Pynttäri 2013; Rostila 2001, 60–80.) 

3.2 Osallisuuden vahvistaminen 

Osallisuus tarkoittaa yksilön kokemuksellista tunnetta, eli subjektiivista ko-

kemusta siitä, että on osallinen. Sosiaalinen osallisuus syntyy sosiaali-

sessa vuorovaikutuksessa. Osallisuus tarkoitta esimerkiksi yksilön tun-

netta siitä, että hän kuuluu johonkin yhteisöön tai yhteiskuntaan ja että hä-

nellä on vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä ja sen kulkuun. Osal-

lisuuden kokemuksellista tunnetta ei voida kuitenkaan antaa ulkopuolelta, 

mutta sitä voidaan edistää, esimerkiksi osallistumisella, joka parhaimmil-

laan johtaa osallisuuteen. (Leemann, Kuusio & Hämäläinen 2015, 1.) 

Tukihenkilötyöskentelyssä nuoren osallisuuden vahvistaminen on tärkeää. 

Osallisuus tarkoittaa muun muassa nuoren vahvaa osallisuutta sekä tie-

don tuottajana, että vastaanottajana. (Hotari, Oranen & Pösö 2013, 157). 

Ammatillisen tukihenkilötyöskentelyn lähtökohtana olevat tavoitteet tulee 

määritellä aina yhdessä nuoren kanssa, mikä on myös tavoitteellisuuden 

edellytys. Tukihenkilön tulee vahvistaa sekä uskoa nuoren kykyihin 

pärjäämisen ja onnistumisen näkökulmista. Tukihenkilön ei tule antaa nuo-

relle valmiita vastauksia, vaan ohjata häntä itse ajattelemaan ja löytämään 

ratkaisuja tavoitteiden täyttämiseksi. (Niemi-Pynttäri 2013; Rostila 2001, 

60–80.) 

 

Oleellinen askel lasten osallisuuden vahvistamiseksi voi olla lasten 
kanssa työskentelyä varten suunnatun ajan kasvattaminen ja siten 
lapseen tutustuminen. Jos se ei ole mahdollista lastensuojelussa, on 
väistämättä kysyttävä, miksi lastensuojelu on olemassa. (Hotari, 
Oranen & Pösö 2013, 164.) 

 

Raappanan (2014, 61–65) mukaan tukihenkilötoiminnan toiminnan tulisi 

sisältää myös tuettavan osallisuuden kokemuksia. Osallisuus mahdollistuu 
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vain nuoren läsnäololla, kun häntä koskevista asioista keskustellaan sekä 

nuoren informoimisella häntä koskevista asioista. Läsnäolo ei vielä 

itsessään riitä, vaan nuoren tulee olla myös aktiivinen osallistuja ja kertoa 

myös mielipiteensä. Kokemus mielipiteiden merkityksestä on tärkeää. 

Osallisuuteen kuuluu myös aito kohtaaminen, kunnioittaminen ja kuulluksi 

tuleminen. 

3.3 Arjen toiminnallisuus työmenetelmänä 

Tukisuhteen tuen perustana on tukihenkilön ja tuettavan välinen vuorovai-

kutus, mutta vuorovaikutussuhteeseen liittyy myös yhdessä tekeminen. 

Nuoren kanssa etsitään yhdessä mielekästä tekemistä tai harrastamista 

tukisuhteen aloitusvaiheessa. Yhteisestä tekemisestä muodostuu tukisuht-

een aikana niin sanottu “meidän juttu”. Yhteistä tekemistä toteutetaan 

säännöllisesti koko tukihenkilötoiminnan ajan. (Raappana 2014, 19, 22.) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2017) mukaan tukihenkilötoimin-

nassa toiminta vaihtelee tuettavan tarpeiden mukaan lapsen arjessa. Tar-

koituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä arkisilla asioilla, kuten har-

rastuksiin kannustamalla. Tukihenkilö toimii esimerkiksi leffaseurana, vie 

luontoretkelle tai jääkiekko-otteluun. 

Raappanan (2014) Pro gradu -tutkielman mukaan tutkimuksessa 

haastatellut 12-18 vuotiaat pojat kaipasivat toiminallisuutta. Toimin-

nallisuutta tulisi rakentaa tuettavan omien kiinnostuksen kohteista käsin. 

Poikien mukaan harrastusten ja yhteisen tekemisen lomassa jutellaan 

myös kaikenlaisista asioista. Oman harrastuksen löytyminen on ollut myös 

tavoitteena asiakassuunnitelmassa. (Raappana 2014, 45–46.) 

Jokisen (2011, 55–56) haastattelemat jälkihuollossa olevat nuoret kuva-

sivat esimerkein tukihenkilötoiminnan toiminallisuutta ja sitä mitä toimin-

nallisuudella heidän mielestään tarkoitettiin. Toiminnallisuus piti sisällään 

harrastuksia, kuten judoa tai seinäkiipeilyä ja retkiä. Toiminnallisuus tar-

koitti myös esimerkiksi virastoasioiden hoitamista, koulupaikan asunnon tai 

työpaikan etsimistä. Jälkihuollon nuoret eivät olleet halukkaita käyttämään 

tukihenkilötoiminnassa työvälineinä erilaisia kortteja, kaavakkeita tai 
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pelejä. Arjen toiminallisiin menetelmiin kuuluvat myös arjen pyörittämiseen 

liittyvät tehtävät esimerkiksi siivoaminen, keittiötyöt ja erilaiset käden tai-

dot. (Lehti 2011, 55.) 

Toiminnallisuudella on ollut vaikutusta nuorten kokemuksen mukaan 

mielenkiinnon ja motivoitumisen näkökulmista. Toiminnallisuus on lisännyt 

näitä molempia tukihenkilötoimintaa kohtaan ja nuorten mielipiteillä on ollut 

merkitystä toimintaa suunniteltaessa. Toiminnalliset menetelmät rohkaise-

vat tuettavaa aktiivisuuteen ja oma-aloitteisuuteen. Tekeminen tuo tul-

lessaan myös uusien taitojen lisäksi onnistumisen kokemuksia ja hyvää 

mieltä. Menetelmät auttavat tuettavaa löytämään myös myönteisiä voima-

varoja. Toiminnan avulla ja sitä arvioitaessa, myös tuettava saa käsityksen 

omista taidoistaan, vahvuuksistaan ja kehittämistarpeistaan. (Jokinen 

2011, 55–56.) 

3.4 Vuorovaikutussuhteen merkitys 

Ammatillisella tukihenkilötoiminnalla tavoitellaan lasta tai nuorta kannatte-

levaa tukisuhdetta, joka perustuu vuorovaikutussuhteeseen. Vuorovaiku-

tuksessa rakentuvan suhteen tunnusmerkkeinä voidaan pitää Jokisen 

(2011, 62–63) mukaan hyväksymistä, jämäkkyyttä, välittämistä sekä luot-

tamusta. Merkitystä suhteen rakentumiselle on myös työntekijän omalla 

persoonallisuudella, aitoudella, empaattisuudella ja kunnioittamisella. 

Työntekijällä on mahdollisuus luoda toivoa lisäävä ilmapiiri, kun hän kohte-

lee nuorta arvostaen ja hänen mielipiteitään kunnioittaen. Kohtaamisissa 

ja läsnäolossa ilmenee välittäminen myös eleissä sekä ilmeissä. Hyvän 

suhteen luomisen edellytyksenä on myös nuoren kokemus siitä, että työn-

tekijä hyväksyy hänet ongelmineen päivineen juuri sellaisena kuin hän on.  

Nuoret reflektoivat oman elämänsä tapahtumia vuorovaikutuksessa toisten 

kanssa. Tukihenkilön tuella nuoret kykenevät reflektoimaan omia ole-

massa olevia todellisuuksiaan ja omaksumaan uusia ajattelu-, päätöksen-

teko- ja toimintamalleja. Reflektoiminen onnistuu nuorten kertoman mu-

kaan parhaiten sellaisen toiminnan yhteydessä, jossa vallitsee yhteistyötä 
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korostava sekä luottamuksellinen ilmapiiri. (Sivonen 2002, Jokisen 2011, 

64 mukaan.) 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta tulevilla mieleenpainuvilla kokemuk-

silla ja uskomuksilla (positiiviset, negatiiviset) on yhteyttä nuoren minä-

pystyvyyteen (self-efficacy). Minäpystyvyys vahvistuu sellaisessa ympäris-

tössä jossa nuori saa positiivista palautetta ja vahvistamista. Toivottuihin 

uusiin toimintamalleihin siirtyminen edellyttää nuoren oman osallisuuden 

lisäksi sosiaalista tukea. Luottamus omaan minäpystyvyyteen taasen muo-

dostuu positiivisen palauteen ja nuoren oman positiivisen suhtautumisen 

kautta. Omaan minäpystyvyyteen luottamisella on vaikutusta sitkeyteen ja 

tavoitteellisuuteen. (Lehtinen, Kuusinen & Vauras 2007, 184–185, 193–

196.) 

Luottamuksellinen suhde rakentuu ja lisääntyy vähitellen hyvän työskente-

lyn tuloksena. Tärkeää on myös, että nuori voi itse vaikuttaa siihen mihin 

hän on osallinen ja mistä jättäytyä osattomaksi. (Jokinen 2011, 62–63.) 

Luottamussuhde ei siis näin ollen ole lähtökohta työskentelylle vaan luotta-

musta tavoitellaan pienin askelin nuorta hyväksyvällä ja arvostavalla työot-

teella ja vuorovaikutuksella.  

Nuorten kokemuksen mukaan tärkein tekijä tukihenkilötoiminnan toteutu-

misessa on tukihenkilön ja nuoren välinen toimiva ja onnistunut vuorovai-

kutus (Jokinen 2011, 47). Nuoren elämäntarinan arvostaminen sellaise-

naan ilman työntekijän omia vahvoja tulkintoja vahvistaa tuettavan subjek-

tiutta, itse määrittelyä ja itsemääräämisoikeutta. Työntekijä ei voi kuiten-

kaan myötäelää liikaa nuoren tunnelmissa ja vuorovaikutukseen mukaan 

meneminen täysin nuoren ehdoilla ei johda uuteen yhteiseen ymmärryk-

seen. Yhteinen ymmärrys rakentuu vastavuoroisena dialogina silloin, kun 

asiantuntijatiedon yhdistää nuoren omaan arjen asiantuntijuuteen. (Mönk-

könen 2007, 54, 64–65, 83.) 
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Jokisen (2011, 61) mukaan nuoren ja tukihenkilön välinen vuorovaikutus-

suhde muodostui nuorille merkittäväksi kokemukseksi tukihenkilösuh-

teessa. Tukihenkilö voi näin ollen parhaimmillaan tarjota nuorelle turvalli-

sen ja merkityksellisen ihmissuhteen.  

Dialogisuudella tarkoitetaan pyrkimystä yhteiseen ymmärrykseen. Tuki-

suhteessa yhteistä ymmärrystä ja totuutta myös määritellään yhdessä. 

Parhaimmillaan molemmat osapuolet voivat muuttaa mielipiteitään ja 

asenteitaan sekä oppivat uutta. Dialogisessa vuorovaikutuksessa on tär-

keää myös huomioida, miten tuettavasta ja hänen läheisistään puhutaan 

ja kuinka tartumme nuoren elämäntarinaan sitä täydentäen. Täydellistä yh-

teistä ymmärrystä ei vuorovaikutuksessa voi kuitenkaan saavuttaa, koska 

osapuolet tulkitsevat asioita myös omien elämänkokemuksien kautta ja 

käytetyillä sanoilla voi olla myös erilainen sosiaalinen merkitys. (Mönkkö-

nen 2007, 86–89, 91–94.) 

Jokinen (2011, 50–52) tuo esiin tutkielmassaan, että Dialogilla tarkoitetaan 

vuorovaikutussuhdetta, jota luonnehtii avoimuus, tasavertaisuus sekä kes-

kinäinen kunnioittaminen ja sen tavoitteena on uuden luominen ja yhteisen 

ymmärryksen syntyminen. Tukihenkilön tehtävänä on huolehtia dialogisen 

suhteen luomisesta tuettavaan. Tämän mahdollistavat turvalliset olosuh-

teet avoimille keskusteluille, joissa asioita pohditaan yhdessä ja toisia 

kuunnellen. Tilaa tulee löytyä molempien osapuolien mielipiteille ja kantaa 

näkemyksiin otetaan puolin ja toisin.  

Kasvattajan tehtävänä on mahdollistaa nuorelle tilaa omien ajatusten työs-

tämiselle, esimerkiksi elämästä, maailmasta sekä kaikista nuorelle tär-

keistä asioista. Kasvattaja toimii nuorelle peilinä, jonka kautta voi tarkas-

tella maailmaa. Kohtaamisissa tasavertaisuus ja kunnioittaminen tarjoavat 

tuettavalle parhaat mahdollisuudet kasvaa. (Kantonen 2009, Jokisen 

2011, 52 mukaan.) 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

4.1 Opinnäytetyön lähtökohdat 

Opinnäytetyöni taustalla on kiinnostukseni työskennellä ammatillisena tuki-

henkilönä sosiaalipalvelualan yksityisenä yrittäjänä. Kohdeorganisaationa 

opinnäytetyölleni toimi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY). Hy-

vinvointiyhtymä on perustettu vuonna 2017 ja se vastaa kymmenen kun-

nan (Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, 

Padasjoki, Pukkila) sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuo-

tannosta (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 2016). 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on jaettu kolmeen lastensuojelulliseen 

alueeseen. Alueiden toimipaikat sijaitsevat Lahdessa, Orimattilassa, Nas-

tolassa ja Hollolassa. Ensimmäisen alueen (alue 1) toimipaikat ovat Nasto-

lassa (työskentelyalue Nastola, Iitti ja Lahti) ja Orimattilassa (työskentely-

alue Orimattila, Myrskylä ja Pukkila). Toisen alueen (alue 2) toimipaikka on 

Lahdessa (työskentelyalue Lahti, Asikkala, Hartola ja Padasjoki). Kolman-

nen alueen (alue 3) toimipaikka on Hollolassa (työskentelyalue Hollola, 

Kärkölä ja Lahti). (Haastateltava1 2018; Haastateltava2 2018; Haastatel-

tava3 2018.) 

Opinnäytetyön tarkoituksena lisätä sosionomien tietoa lastensuojelun avo-

huollon ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta. Opinnäytetyön tavoitteena 

on kartoittaa ja kerätä tietoa lastensuojelun avohuollon ammatillisen tuki-

henkilötoiminnan käytännön toteutumisesta sekä kehittämistarpeista Päi-

jät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella. 

4.2 Laadullinen tutkimus teemahaastatteluna 

Kvalitatiiviselle (laadullinen) tutkimukselle on tyypillistä, että se on luonteel-

taan tiedon hankintaa, jossa tiedonkeruun instrumenttina toimii ihminen. 

Laadullisina metodeina voidaan käyttää esimerkiksi teemahaastattelua, 

ryhmähaastattelua ja osallistuvaa havainnointia. Tärkeää on myös valita 

kohdejoukko tarkoituksenmukaisesti. Laadullista tutkimusta toteutetaan 
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joustavasti ja suunnitelmia muutetaan olosuhteiden mukaisesti. (Hirsijärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 164.) 

Opinnäytetyössäni tutkimusmenetelmänä on laadullinen (kvalitatiivinen) 

tutkimus teemahaastatteluna. Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haas-

tattelu on yksi yleisimmistä laadullisen tutkimuksen aineistonkeräysmene-

telmistä. Haastattelulla tarkoitetaan henkilökohtaista haastattelua, jossa 

esitetään suullisia kysymyksiä ja merkitään tiedonantajan vastaukset muis-

tiin. Haastattelun etuna esimerkiksi kyselylomakkeeseen nähden on sen 

joustavuus. Kysymykset voi tarvittaessa toistaa, ilmauksia ja sanamuotoja 

voi selkiyttää sekä oikaista mahdollisia väärinkäsityksiä. Teemahaastatte-

lun kysymykset ovat etukäteen valitun teeman mukaisia. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 71, 73, 75.) 

Teemahaastattelun etukäteen valitut teemat perustuvat tutkimuksen viite-

kehykseen, eli jo aiemmin tiedossa olevaan tutkittuun tietoon. Haastattelun 

tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon tietoa asiasta, jota tutki-

taan. Siksi on perusteltua antaa haastattelukysymykset haastateltaville tu-

tustuttavaksi myös etukäteen. Tutkimuksellisesta näkökulmasta hyödyllistä 

on, että haastateltavilla on tietoa tai heillä on mahdollisimman paljon koke-

musta tutkittavasta asiasta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73, 75, 85.)  

Teemahaastattelussa ei käytetä yksityiskohtaisia valmiiksi muotoiltuja ky-

symyksiä, vaan väljempiä tiettyihin ennalta suunniteltuja teemoja, joiden 

pohjalta asioista voi keskustella. Teemojen lisäksi voi laatia muutamia 

apukysymyksiä tai avainsanoja keskustelun ylläpitämistä ja sisältöjen tar-

kentamista varten. (KvaliMOTV 2018c.)  

Opinnäytetyöni teemahaastattelun teemat nousevat esiin opinnäytetyöni 

tietoperustasta, eli teoreettisesta viitekehyksestä. Kysymykset koskevat 

lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän oman alueen lastensuojelul-

lisia tarpeita. Haastattelussa on kolme pääteemaa. Pääteemojen alla on 

listattuna joitakin suuntaa antavia esimerkkejä/apukysymyksiä teemojen 

sisällöistä. 
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Olen lähettänyt myös haastatteluun osallistuville sosiaalityöntekijöille säh-

köpostin liitetiedostona haastattelussa käsiteltävät teemat apukysymyksi-

neen (liite 2) etukäteen, jotta haastatteluun valmistautuminen olisi tarkoi-

tuksenmukaista sekä itse haastattelusta saisi selville mahdollisimman pal-

jon tietoa asiasta, jota opinnäytetyöni tutkii. 

Teemahaastattelussa käytetyt teemat ovat: 

Lastensuojelun avohuollon ammatillisen tukihenkilötoiminnan toteutumi-

nen käytännössä. Lastensuojelun avohuollon ammatillisen tukihenkilötoi-

minnan vastaaminen lastensuojelulliseen tarpeeseen. Lastensuojelun avo-

huollon ammatillisen tukihenkilötoiminnan (työmuoto) kehittäminen. 

Opinnäytetyön empiirisen aineiston saamiseksi olen haastatellut kolmea 

lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijää teemahaastattelun avulla. 

Haastateltavat työskentelevät Päijät-Hämeen maakunnan alueella, Päijät-

Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) palveluksessa. Haastattelukysy-

mykset kartoittavat haastateltavien sosiaalityöntekijöiden omien alueiden 

(alueet 1–3) lastensuojelullisia tarpeita. Haastateltavien määrä on pieni, 

mutta riittävä, koska kaikki lastensuojelulliset alueet (1–3) ovat edustet-

tuina kokonaiskuvan saamiseksi. Haastateltavat ovat valikoituneet tarkoi-

tuksenmukaisesti sellaisiin sosiaalityöntekijöihin, joilla on mahdollisimman 

paljon tietoa ja kokemusta lastensuojelun ammatillisesta tukihenkilötoimin-

nasta. Haastatteluun sopivat sosiaalityöntekijät ovat löytyneet lastensuoje-

lun johtavien sosiaalityöntekijöiden asiantuntemuksen avulla. 

Rannan ja Kuula-Luumin (2017, 415) mukaan haastateltaville annettujen 

tietojen tulisi sisältää vähintään tukijan yhteystiedot, tutkimuksen aiheen ja 

tavoitteen, maininnan osallistumisen vapaaehtoisuudesta, haastattelusta 

saadun tiedon säilyttämiseen, mahdollisen jatkokäytön ja arkistoimiseen 

liittyviä asioita sekä millä tavalla haastattelu on tarkoitus toteuttaa (paikka, 

ajankohta, kesto, tallennus). Tärkeää on myös tiedottaa haastateltavia 

haastatteluaineiston käsittelyn luottamuksellisuudesta.  
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Olen laatinut haastatteluun osallistuville sosiaalityöntekijöille sähköpostin 

saatetekstiin (liite 1) kattavat tiedot haastattelun toteuttamisesta edellä ku-

vatulla tavalla. Haastattelun kulku, kesto ja tallentaminen ja haastattelun 

teemojen/kysymysten ymmärrettävyyden olen testannut myös etukäteen 

tukihenkilöinä toimivalta työntekijältä, sekä opiskelutovereilta, ennen varsi-

naisia haastatteluja. 

Teemahaastatteluista kaksi olen toteuttanut lastensuojelun avohuollon toi-

mipaikoissa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) alueella. Henki-

lökohtaiset yksilöhaastattelut toteutuivat kyseisen sosiaalityöntekijän valit-

semassa rauhallisessa tilassa, jossa ei ole ulkopuolisia ihmisiä tai muita 

häiriötekijöitä. Yhden haastatteluista toteutin puhelinhaastatteluna, aika-

taulullisista syistä sosiaalityöntekijän omasta toiveesta. Haastatteluaineis-

tot on taltioitu äänittämällä sekä sanelukoneella että puhelimen äänitysoh-

jelmalla. Näin on varmistettu, että jos jostakin syystä äänitetty aineisto va-

hingossa vahingoittuu tai tuhoutuu, on aineisto saatavilla toisessa tallen-

teessa.  

Aidoissa haastattelutilanteissa haastatteluaikaa kului noin puoli tuntia, jo-

ten suunniteltu haastattelun kesto toteutui. Puhelinhaastatteluun ei kulunut 

niin paljon aikaa kuin kasvotusten tapahtuneisiin haastatteluihin. Koen, 

että puhelinhaastattelussa ei päästy teemoihin käsiksi yhtä syventävästi, 

aidon kontaktin puuttuessa ja tällä oli vaikutusta myös haastattelun koko-

naispituuteen. Haastattelijana toimin keskustelun rytmittäjänä sen eteen-

päin viemiseksi.  

Teemoista (1–3) heräsi keskustelua apukysymysten avulla, mutta myös 

kysymyksistä ja tarkennuksista, joita heräsi itse keskustelun/haastattelun 

aikana. Itse haastattelun aikana minulla oli myös pyrkimys saatujen vas-

tausten tarkentamiseen, jotta virhetulkinnoilta vältyttäisiin. Yhteisen ym-

märryksen saavuttaminen on myös helpottanut aineiston analysointivai-

hetta. Haastattelun lopussa oleva vapaan sanan osio osoittautui myös 

hyödylliseksi. Erityisesti vapaan sanan osiosta nousi esiin kokonaan uusi 

teema (teema 4). Uutena teemana empiirisestä aineistosta esille nousi las-

tensuojelun avohuollon ammatillisen tukihenkilötoiminnan kehittäminen 
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Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä, jota olen avannut opinnäytetyön tu-

lokset osiossa.  

Haastattelutilanteet olivat kaiken kaikkiaan sujuvia, toimivia sekä laadu-

kasta ja tarkoituksenmukaista keskustelua herättäviä. Näin ollen haastatte-

luaineiston avulla olen saanut selville niitä asioita, joita on ollut alunalkaen-

kin tarkoitus tutkia/tarkastella 

4.3 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymykset nousevat opinnäytetyöni taustasta sekä tarkoituk-

sesta. Tutkimuskysymykset toimivat käsikädessä opinnäytetyöni tietope-

rustan, eli teoreettisesta viitekehyksen, tavoitteen sekä haastatteluteemo-

jen kanssa.  

Tutkimuskysymykset ovat: 

Minkälaisena ammatillinen tukihenkilötoiminta toteutuu käytännössä Päi-

jät-Hämeen maakunnan alueella? Minkälaiseen tuen tarpeeseen lasten-

suojelun avohuollon ammatillisella tukihenkilötoiminnalla (työmuodolla) py-

ritään vastaamaan? Miten nykyistä ammatillista tukihenkilötoimintaa (työ-

muotoa) pitäisi kehittää? 

4.4 Haastatteluaineiston analysointi  

Empiirisen tutkimuksen yhteydessä analyysillä tarkoitetaan tekstimateriaa-

lin huolellista lukemista ja järjestämistä sekä sisällön jäsentämistä, eritte-

lyä ja pohtimista. Analyysi voi olla myös haastatteluaineiston luokittele-

mista erilaisten teemojen perusteella, joka on aineiston luonteva analy-

sointitapa. Haastatteluaineistosta tarkastellaan tutkimusongelmien kan-

nalta keskeisten seikkojen esiintymistä ja ilmentymistä. Teorialähtöisessä 

teemoittelussa haastatteluaineiston teemat ohjautuvat suoraan tietyn viite-

kehyksen tai teorian mukaisesti. Teemahaastattelun teemat, joista haas-
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tatteluluissa on puhuttu, löytyvät yleensä haastatteluaineistosta, mutta ai-

neistosta voi löytyä myös uusia teemoja. Tärkeää on tarkastella litteroitua 

tekstiä ennakkoluulottomasti. (KvaliMOTV 2018a; KvaliMOTV 2018d.) 

Koska opinnäytetyöni tiedonkeruumenetelmänä toimii puolistrukturoitu tee-

mahaastattelu ovat teemat ennalta määriteltyjä. Opinnäytetyöni teema-

haastattelun teemat nousevat esiin opinnäytetyöni tietoperustasta, eli teo-

reettisesta viitekehyksestä ja ne kulkevat käsikädessä opinnäytetyöni tar-

koituksen, tavoitteen ja tutkimuskysymysten kanssa. Nämä teemat toimi-

vat aineiston analyysin pääteemoina. Pääteemoihin on lisättynä myös 

opinnäytetyöni empiirisen aineiston, eli haastatteluaineiston litteroinnin ja 

analysoimisen vaiheessa aineistosta noussut uusi teema (4).  

Kanasen (2008, 80) mukaan litteroinnilla tarkoitetaan esimerkiksi äänital-

lenteen purkamista kirjalliseen muotoon. Tämä tarkoittaa siis sitä, että 

haastatteluista saatu aineisto kirjoitetaan tekstimuotoon mahdollisimman 

sanatarkasti. Litteroinnissa voi riittää kuitenkin karkeampikin taso, jossa 

huomioidaan lauseen ydin tiivistetyssä muodossa, kokonaisen ilmaisun si-

jaan. Tietoarkiston (2018) mukaan peruslitteroinnissa puhe litteroidaan sa-

natarkasti puhekieltä noudattaen, ilman täytesanoja. Kontekstiin liittymätön 

puhe voidaan myös jättää litteroimatta. 

Litteroidun aineiston saa siis tiivistetympään muotoon teemoittelun avulla. 

Kanasen (2008, 91) mukaan teemoittelussa voidaan pelkistää haastatte-

lun aineistoa niin, että käytetään vain haastatteluaineistosta saatuja tee-

moja. Tutkimusraportissa esitellään teemojen lisäksi sitaatteja ja esimerk-

kejä aidoista tekstisitaateista. 

Aineiston analysointia varten syntyi 25 sivua litteroitua tekstiä. Litteroinnin 

olen toteuttanut sanatarkasti ilman täytesanoja (tota, niinku). Äänitetystä 

haastatteluaineistosta olen litteroinut haastateltavien sosiaalityöntekijöiden 

puheen kokonaisuudessaan ja haastattelijan, eli oma puheeni ainoastaan 

niiltä osin, kun se on ollut kysyttävien/keskusteltavien asioiden näkökul-

masta relevanttia. Litteroituun tekstiin olen merkinnyt kulloinkin käsiteltä-

vänä olevan teeman, johon haastateltavan puhe liittyy, jotta olen saanut 
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teemoittelua tehdessä aineiston oikean pääteeman (haastatteluteeman) 

alle.  

Teemojen muodostamisessa voidaan lisäksi käyttää apuna kvantifiointia 

ja/tai koodausta. Koodeilla tarkoitetaan esimerkiksi numeroita, kirjaimia, 

muita merkkejä tai alleviivauksia värikynin. Koodaaminen helpottaa aineis-

ton käsittelyä ja teemoihin liittyvät tekstikohdat löytyvät helpommin. Koo-

dien merkitsemisellä saadaan aineistoon koostuneisuutta ja myös analyy-

sin tekeminen helpottuu. Koodauksen tarkoituksena on merkitä litteroituun 

haastatteluaineistoon tutkimustehtävän ja -kysymysten kannalta olennaisia 

asioita. (KvaliMOTV 2018b; KvaliMOTV2018d.) 

Analysoinnin voi aloittaa, vasta kun haastatteluaineistosta saatu litteroitu 

teksti on työstetty sellaiseen muotoon, että sitä voidaan analysoida. Haas-

tatteluaineistosta etsitään koodauksen (luokittelu) ja teemoittelun avulla 

esille oleellisin tieto ja samalla tiivistetään aineisto analyysia varten, eli kä-

siteltävään muotoon. (Kananen 2008, 88–89.) 

Olen käyttänyt koodausta litteroidun haastatteluaineiston analysoimisen 

apuna. Koodaus on myös helpottanut teemoittelun tekemistä. Koodauksen 

tekemisessä hyödynsin erilaisia merkkejä ja värejä. Opinnäytetyöni pää-

teemoja syntyi empiirisen aineiston perusteella neljä kappaletta alkuperäi-

sen kolmen sijaan. Teemoittelun avulla pääteemoista syntyi alateemoja ja 

alateemojen vastaukset vastaavat opinnäytetyöni tutkimuskysymyksiin.   

Haastatteluaineiston teemoittelusta on nähtävillä esimerkki (liite 3) opin-

näytetyön liitteissä. Opinnäytetyön tulokset osiossa on esillä myös teemo-

jen lisäksi sitaatteja ja esimerkkejä aidoista haastatteluaineistosta saa-

duista teksteistä. 

Tutkimuksen analysoinnin jälkeen tulokset tulisi selittää ja tulkita, mikä tar-

koittaa analyysin pohtimista ja johtopäätösten tekemistä. On pyrittävä saa-

maan vastauksia siihen, mitkä ovat olennaisimmat vastaukset tutkimuson-

gelmaan. (Hirsijärvi ym. 2009, 229–230.) 
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Itse haastattelun aikana minulla oli jo pyrkimys saatujen vastausten tar-

kentamiseen, jotta virhetulkinnoilta vältyttäisiin. Yhteisen ymmärryksen 

saavuttaminen on myös helpottanut aineiston analysointivaihetta. Analy-

soinnin tekemisessä olen hyödyntänyt tietoperustassa avattuja asioita ja 

etsinyt samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia tietoperustaan peilaten. 

Laadullisessa (kvalitatiivinen) tutkimuksessa ei ole tarkkaan määriteltyjä 

analysoinnin, eli tulkinnan sääntöjä, niin kuin määrällisessä (kvantitatiivi-

nen) tutkimuksessa. Tilastotieteessä (kvantitatiivinen) käytössä olevat tiu-

kat tulkinnan säännöt johtavat samoihin lopputuloksiin, vaikka tulkitsijoina 

olisivat eri henkilöt. Laadullisen tutkimuksen analysoinnissa ymmärretään, 

että reaalimaailmoja on yhtä monta kuin tulkitsijaakin, joten tulkinnat voivat 

vaihdella tulkitsijan mukaan. Jokainen tulkitsija tulkitsee aineistoa myös 

omasta viitekehyksestään, eli tulkitsijan tietojen, taustojen ja asenteiden 

kautta. Samasta ilmiöstä voidaan näin ollen saada useita tulkintoja, joista 

kaikki ovat oikeita, jos ne ovat perusteltuja. (Kananen 96–97.) 

Olen tulkinnut haastatteluaineistoa opinnäytetyöni tietoperustan (viiteke-

hys) kautta. Opinnäytetyön tulokset osiossa on avattu kattavasti selville 

saadut tulokset. Opinnäytetyön tuloksia, teoriatietoa sekä aikaisempia tut-

kimuksia olen tuonut esille sekä vertaillut keskenään opinnäyteyön johto-

päätökset osiossa.  
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5 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON 

AMMATILLISESTA TUKIHENKILÖTOIMINNASTA 

5.1 Toteutuminen käytännössä 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) alueella on noin 30 lapsella 

lastensuojelun avohuollon tukitoimena järjestetty ammatillinen tukihenkilö. 

Hyvinvointiyhtymässä on ammatillista tukihenkilötoimintaa myös omana 

palvelutuotantona. Yhtymässä työskentelee viisi ammatillista tukihenkilöä, 

joiden palvelut ovat kaikille lastensuojelun alueille (1–3) käytettävissä. 

Omalla palvelutuotannolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaista lapsi-

perheille suunnattua ammatillista tukihenkilötoimintaa, mutta sitä käyte-

tään tarvittaessa myös lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Oma palve-

lutuotanto on myös se, mitä ensisijaisesti käytetään. 

Haastateltavien sosiaalityöntekijöiden mukaan Päijät-Hämeen hyvinvoin-

tiyhtymän oman palvelutuotannon lisäksi lastensuojelun avohuollon am-

matillista tukihenkilötoimintaa ostetaan yksityisen sektorin palveluntarjo-

ajilta. Tällä hetkellä palveluita hankitaan oman tuotannon lisäksi muuta-

malta toimijalta.  

 

Oma toiminta on pääsääntöisesti myös ensisijaista, eli ensin katso-
taan, onko omassa palveluntuotannossa tilaa ja sitten jos niissä 
omissa resursseissa ei oo tilaa, niin toki sitten siinä kohtaa me katso-
taan ostopalvelu mahdollisuudet (Haastateltava2 2018). 

 

Ostopalveluiden osalta on olemassa tiettyjä kriteerejä, jotka vaikuttavat sii-

hen mistä palvelut ostetaan. Tärkeimmiksi kriteereiksi koostuivat sosiaali-

työntekijän aikaisemmat kokemukset kyseisistä palveluista, oikeanlaisesta 

palvelupaketista suhteessa tuettavan tarpeisiin sekä vahvasta ammatilli-

sesta osaamisesta. Muita vaikuttavia tekijöitä olivat tukihenkilön yhteenso-

pivuus tuettavan kanssa, vuorovaikutussuhteen onnistuminen sekä lyhyt 

välimatka tukihenkilön ja tuettavan välillä. 
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Yksityisen palveluntuottajan palvelupaketin ei tulisi olla kuitenkaan liian 

strukturoitu, koska asiakkaan palveluntarpeen tulisi olla toiminnassa etusi-

jalla. Palveluita tulisi siis toteuttaa asiakaslähtöisesti, eikä organisaatioläh-

töisesti. Riittävä tieto palvelupaketin sisällöstä myös edesauttaa saamaan 

tietoa siitä, mitä palvelut pitävät sisällään hinta-laatusuhteen näkökul-

masta. Näin olen myös ostopalveluiden hinnat ovat osaltaan vaikutta-

massa palveluiden valintaan.  

Ostopalveluiden joustavuus työajoissa katsottiin eduksi ostopalveluihin 

päädyttäessä. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän palveluksessa olevat 

ammatilliset tukihenkilöt tekevät työtä virka aikana, ja usein tuettavan tuen 

tarve on iltaisin sekä viikonloppuisin.  

Lainsäädäntö on myös osaltaan turvamassa palveluiden saatavuutta. Las-

tensuojelulain (2007/417, § 34) mukaan, kun lapsen tai nuoren tuen tarve 

on havaittu, palvelut tulee tarjota viipymättä. Jos omassa palvelutuotan-

nossa ei ole tilaa, niin silloin palvelu ostetaan palveluntuottajilta.  

 

Kyllä itsellä on vahva ajatus siitä, että avohuollon tukitoimethan pitää 
tarjota viipymättä asiakkaille ja mun mielestä se viipymättä tarkottaa 
sitä, että kun lastensuojelun sosiaalityössä on tarve havaittu niin siinä 
kohtaa se pitää myöskin järjestää (Haastateltava2 2018). 

 

Ammatillisen tukihenkilötyön raportoinnin avulla seurataan työn vaikutta-

vuutta. Lastensuojelun avohuollon ammatillisilla tukihenkilöillä on työstään 

raportointivelvoite. Raportoinnissa tuodaan esille työskentelyn sisältöä, ta-

voitteita sekä tavoitteiden arviointia. Myös tuettavan lapsen/nuoren asia-

kassuunnitelmapalavereissa käydään yhdessä läpi työn toteutumista käy-

tännössä sekä työn arviointia suhteessa työskentelyn tavoitteisiin.  
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Useinhan se asiakassuunnitelma päivitetään, kun palvelu aloitetaan 
ja sovitaan sille tavoitteet ja samalla käydään myös se asiakassuun-
nitelma läpi ja sovitaan sen tarkastus sinne kolmen kuukauden pää-
hän (Haastateltava3 2018). 

 

Tavoitteiden toteutumisen tilastointia varten ei ole olemassa omaa yhte-

näistä järjestelmää. Käytännössä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä on 

2017 vuoden alusta käytössä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) 

asiakassuunnitelmien lomakepohjat, joiden avulla myös voidaan arvioida, 

onko asetettuihin tavoitteisiin päästy. Näiden lomakkeiden avulla myös val-

takunnallinen tilastointi mahdollistuu. Aikaisemin jokainen yksikkö on suun-

nitellut ja tehnyt asiakassuunnitelmalomakkeita itsenäisesti ja aikaisem-

pien lomakkeiden käyttäminen vie vähemmän aikaa ja vaivaa kuin uusi lo-

make. Tästä syystä siirtyminen uuteen lomakkeeseen on ollut työlästä ja 

toteutunut vain osittain. Näin ollen keskeisenä haasteena on vielä omista 

asiakassuunnitelma lomakkeista uuteen malliin siirtyminen. 

 

Meillä yhtenä isona strategisena tavoitteena on asiakassuunnitelman 
teko, et se, että asiakassuunnitelmahan johtais asiakastyötä ja var-
masti jokaisen palvelun kohdalla mietitään, et mitkä on ne tavoitteet, 
mut sit vielä se, et se on siinä asiakassuunnitelmapohjassa. (Haasta-
teltava2 2018). 

 

5.2 Vastaaminen lastensuojelulliseen tarpeeseen 

Lastensuojelun ammatillinen tukihenkilötoiminta on suunnattu pääsääntöi-

sesti nuorille asiakkaille. Tyypillisin tuettava on teini-ikäinen, yläasteella 

koulua käyvä nuori. Haasteita nähdään tukihenkilöä osoittaessa enem-

mänkin nuorella itsellään kuin perheen dynamiikassa. 

Sosiaalityöntekijöiden mukaan tarvitaan tarkkaa ammatillista harkintaa sii-

hen, minkälaiseen lastensuojelulliseen tarpeeseen tukihenkilötoimintaa 

käytetään. Oikein valittu tukitoimi on työskentelyn onnistumisen kannalta 

erittäin tärkeää. Tukihenkilö ei voi olla kannattelemassa lasta tai nuorta 
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vaikean elämäntilanteen kestämisessä. Lastensuojelun tehtävänä on puut-

tua vaikean tilanteen muuttamiseen (muutostyö), eikä siihen, että nuori 

jaksaisi vaikeaa tilannetta.  

 

Täytyy olla ylipäätään jotenkin tarkkana, et kenelle ammatillista tuki-
henkilötoimintaa tarjotaan, eli hoidetaanko me sitä juurisyytä, vai sit-
ten näkyvää oireilua (Haastateltava2 2018). 

 

Ammatillinen tukihenkilö on tarkoitettu nuoren tukihenkilöksi ja silloin työs-

kentely ei suuntaudu perheen kanssa työskentelemiseen. Tukihenkilö on 

tarkoitettu ainoastaan nuorelle, eikä hänen perheelleen, joten työskentelyn 

tarkkaa kohdistamista pidettiin myös tärkeänä. Tukihenkilötoiminta ei saa 

olla myöskään korvaamassa tehostettua perhetyötä tai perhekuntoutusta, 

jolloin oikein valitun tukitoimen lisäksi oikean palvelun valita korostuu. Pe-

rimmäisen tuen tarpeen selvittämistä pidettiin tärkeänä ja onko tuen tar-

peessa lapsi tai nuori, vai tarvitseeko koko perhe lastensuojelun palveluita.  

 

Kyllä mä sen miellän vahvasti, että se on kyseisen nuoren tukihenkilö 
ja silloin siitä jää se perheen kanssa työskentely pois (Haastateltava2 
2018). 

 

Hyvin vahvana meillä on se ajatus siitä, että siin täytyy olla jotakin ja 
jotenkin aika tarkkana, et ketkä on perhetyön asiakkaita ja ketkä on 
tukihenkilön tarpeessa (Haastateltava2 2018). 

 

Ammatillinen tukihenkilö koetaan nuoren rinnalla kulkijana. Ammatillinen 

tukihenkilö voi tarvittaessa toimia myös puheeksi ottamisen välineenä tai 

hän voi auttaa nuorta esimerkiksi koulunkäymisen motivoimisessa. Kou-

luakäymättömyys usein nähdään sosiaalityöntekijöiden mukaan oireena 

jostakin, joka tulee selvittää. Kouluakäymättömyys on useimmiten seu-

rausta eikä alkuperäinen syy lastensuojelun tarpeeseen.  
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Sosiaalityöntekijöiden mukaan siitä on etua, että ammatillinen tukihenkilö 

on vain tuettavalle tarkoitettu. Merkitystä on myös tukihenkilön ja tuettavan 

välisen vuorovaikutussuhteen sekä luottamussuhteen edistämiselle. Am-

matillinen tukihenkilö toimii nuoren omana työntekijänä, joten luottamus- ja 

vuorovaikutussuhteen muodostuminen mahdollistuvat paremmin.  

 

Se täytyy lähtee siitä nuoresta, et hän kokee, et se on hänen oma. 
Se on ehkä mun mielestä just sosiaalityöntekijän näkökulmasta se 
isoin haaste, että sä myyt sen sille nuorelle, et sä voit luottaa tähän 
ihmiseen. (Haastateltava3 2018.) 

 

Ammatillisen tukihenkilön rinnalleen tarvitsee sosiaalityöntekijöiden mu-

kaan useimmiten lapsi tai nuori, jolla on erityisen tuen tarpeita. Erityisen 

tuen tarpeita voivat olla erityiset haasteet vuorovaikutussuhteissa, sosiaali-

sissa suhteissa sekä koulun käymisessä. Taustalla erityisen tuen tarpeisiin 

on esimerkiksi neuropsykiatrisia tuen tarpeita ja tuen tarvetta oman toimin-

nan ohjauksessa. Tärkeintä on yksilöllisiä tuen tarpeita vastaava tuki. 

 

Mä ajattelen, että lapsella on silloin jotain erityistä. Tuen tarpeita ja et 
on jotain neuropsykiatrista (Haastateltava1 2018). 

 

Ammatillinen tukihenkilö ei voi kuitenkaan korvata terveydenhuollolle kuu-

luvaa neuropsykiatrista kuntoutusta, jos taustalla on neuropsykiatrista tuen 

tarvetta, kuten esimerkiksi Asperger- tai ADHD-lapsi tai -nuori.  

 

Puhutaan sote integraatiosta, ettei me lähetä sit meijän palveluilla 
paikkaamaan jotain sellaista johon nuori olis oikeutettu muuten. Jos 
mietitään neuropsykiatrista kuntoutusta niin sehän on terveydenhuol-
lon. (Haastateltava2 2018.) 
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Lapsi tai nuori tarvitsee ammatilliselta tukihenkilöltä tukea sosiaalisiin ver-

kostoihin liittymiseen sekä sosiaalisissa tilanteissa toimimiseen. Itsenäis-

tyvä nuori tarvitsee palveluohjausta yhteiskunnan palveluiden piiriin sekä 

vahvaa arkeen suuntautuvaa ohjausta.  Nuori tarvitsee myös ohjausta 

omien verkostojen kanssa toimeen tulemiseen ja niissä toimimiseen. Tällä 

tarkoitetaan nuoren sosiaalistamista takaisin yhteisöihin ja sitä kautta yh-

teiskuntaan. 

 

Haasteet sosiaalisissa suhteissa. Mä aattelen, et nää on ehkä vähän 
kuitenkin semmosia syrjäytyneitä keille sit ehkä sitä ammatillista tuki-
henkilöö. Tämmöst kotiin jumiutumista, siihen mä tiedän et on käy-
tössä ammatilinen tukihenkilö. (Haastateltava3 2018.) 

 

Tukea voi tarvita myös sijaishuollon päättymisen jälkeen, ennen jälkihuol-

totyöskentelyn alkamista (nivelvaihe). Ammatillinen tukihenkilö tukee 

nuorta itsenäistymisessä (itsenäistymistyöskentely) ja takaisin omalle koti-

paikkakunnalle kiinnittymisessä sekä koulun aloittamisessa. 

 

Vaikka tilanteessa, et ollaan palaamassa pidemmän sijoitusjakson 
jälkeen kotiin ja tarvitaan jotain välimuodon tukee. Tukihenkilö tapas, 
autto koulupaikan järjestämisessä ja siihen et se koulu starttas. Ihan 
tämmösissä arkisissa asioissa, kun kyseessä oli 17 vuotias nuori, et 
oppi hakemaan bussikorttia ja laittaa opintotukihakemuksia. (Haasta-
teltava3 2018.) 

 

Tuen tarpeessa on useammin myös yksinhuoltaja vanhemman kuin kah-

den vanhemman perheestä oleva lapsi. Nuori voi tarvita esimerkiksi myös 

erityistä tukea oman identiteetin muodostamisessa. Identiteetin muodosta-

misen tuen tarpeessa voi olla esimerkiksi transnuori.  
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5.3 Toiminnan kehittäminen 

Haastateltujen sosiaalityöntekijöiden mukaan lastensuojelun ammatillisen 

tukihenkilön pohjakoulutukseksi sopii hyvin sosionomin koulutus tai jokin 

muun sosiaalialan koulutus, kuten lähihoitaja. Ammatillisella tukihenkilöllä 

tulee olla kuitenkin myös erityisosaamista, käytössä erityisiä menetelmiä 

tai esimerkiksi neuropsykiatrisen valmentajan koulutusta, tuettavan yksilöl-

lisen tarpeen mukaan. Näin ollen ammatillisiksi tukihenkilöiksi haluavilla 

sosionomeilla on myös lisäkoulutuksen tarvetta.  

 

Se on ammatilliselle tukihenkilölle kyllä iso vahvuus, jos nepsy osaa-
mista on (Haastateltava3 2018). 

 

Sosiaalityöntekijän näkökulmasta tukisuhteen tutustumisvaihe ei saa olla 

myöskään liian pitkäkestoinen. Työskentely tulee aloittaa jo tutumisvai-

heessa. Työskentelyn jatkumisen edellytys on sen vaikuttavuus, joten tu-

loksia halutaan nähdä varsin nopeasti.  

 

kyl mä jotenki aattelen, et ammatillisen tukihenkilötoiminnan aika äk-
kiä pitäis päästä siihen asian ytimeen, et hirmu pitkään semmosta tu-
tustumista ei voi olla, mut toki niitä asioitahan voidaan lähteä hoita-
maan jo siinä tutustumisen lomassa (Haastateltava2 2018). 

 

Palveluiden tulee olla joustavia, koska asiakkaan palveluntarve on etusi-

jalla. Kehittämiskohteina nähtiin myös hinta-laatusuhteen merkitys siitä nä-

kökulmasta, että tuntiveloituksen tulee selkeästi sisältää kuvausta siitä, 

mitä kyseisellä veloituksella saadaan. Sosiaalityöntekijän näkökulmasta 

ammatillinen tukihenkilötyö tulee olla sovittuina tuntimäärinä toteutuvaa 

kohtaamistyötä ja rahallisten resurssien käytölle tulee saada vastinetta.  

 

Kehittämisen kohteena nousi esille myös yhteistyö terveydenhuollon 

kanssa, eli monialaisen yhteistyön kehittäminen. Sosiaalityöntekijöiden 
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mukaan he tekevät vahvaa yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Eri-

koissairaanhoidon puutteena nähdään kuitenkin ylläpitohoidon puute, joka 

näkyy lastensuojelun palveluiden tarpeena. Lastensuojelun palveluilla ei 

tulisi kuitenkaan korvata terveydenhuollon palveluaukkoa. Lastensuojelu ei 

voi myöskään velvoittaa asiakkaitaan sellaisten palveluiden piiriin tervey-

denhuollossa joita ei oikeasti ole olemassa.  

5.4 Toiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä 

Keskeinen esille tullut kehittämisen kohde kaikissa hyvinvointiyhtymän las-

tensuojelun palveluissa oli lastensuojelun palveluiden asiakaslähtöisyyden 

kehittäminen. Palveluiden ajateltiin olevan enemmänkin organisaatiolähtöi-

siä kuin asiakaslähtöisiä. Sosiaalityöntekijöiden mukaan palveluiden tulisi 

joustaa asiakkaan tarpeiden mukaan ja palveluiden pitäisi vastata niitä tar-

peita mitä asiakkailla on. 

Meijän palvelut luodaan määrätyn laisikis ja sit meijän asiakkaiden pi-
tää taipua niihin palveluihin. Mä itse ajattelen toiste päin. Mun mie-
lestä meijän palveluiden täytyy taipua niihin asiakkaitten tarpeisiin ja 
sen takii ne pitäis olla joustavia ja ne ei saa olla määrätynlaisia, vaan 
ne pitää joustaa ne meijän palvelut, et ne vastaa niihin tarpeisiin mitä 
asiakkailla on. (Haastateltava1 2018.) 

 

Ennen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) perustamista on las-

tensuojelun avohuollon ammatillinen tukihenkilötoiminta ostettu osassa 

alueista ainoastaan ostopalveluina palveluiden tuottajilta. Ostopalvelut 

ovat näin ollen sisällöiltään osalle työntekijöistä tutumpia kuin omat uu-

demmat palvelut. Ostopalveluiden sisällön ollessa tarkemmin tiedossa, on 

palveluiden oikea kohdentaminen ollut helpompaa, koska sosiaalityönte-

kijä tietää paremmin mitä hän on ostamassa. Omien ammatillisten tukihen-

kilöiden palveluvalikoimasta ei välttämättä ole sen tarkempaa tietoa ja näin 

ollen ostopalveluissa koetaan olevan parempi palveluvalikoima, eli laa-

jempi osaaminen ja menetelmät. 

Empiirisen aineiston perusteella kuntayhtymän eri lastensuojelullisten alu-

eiden (1–3) välisen yhteistyön lisääminen ammatillisen tukihenkilötoimin-
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nan tiimoilta olisi tarpeen. Oman palvelutuotannon työmenetelmien ja am-

matillisen osaamisen esille tuominen on myös keskeinen kehittämisen 

kohde.  Tärkeää on myös lapsen tai nuoren tuen tarpeeseen vastaaminen, 

eli tukihenkilöiden ammatillisen osaamisen vastaaminen suhteessa lapsen 

ja nuoren tuen tarpeisiin. 

Oman ammatillisen tukihenkilötoiminnan palvelutuotannon toivottiin lisään-

tyvän entisestään. Palveluiden kohdentamiseen tärkeyteen, halutiin myös 

kiinnittävän enemmän huomiota sekä myös tarkennusta siihen mihin tar-

koitukseen omassa palvelutuotannossa olevaa ammatillista tukihenkilötoi-

mintaa käytetään. Ammatillisen tukihenkilötyön tavoitteen tarkentamisessa 

on myös kehitettävää, että se vastasi paremmin tarkoitustaan.  

 

Ammatillista tukihenkilötoimintaa voi olla kuitenkin enempi ihan 
omassa palvelutuotannossa ja sitten varmaan ehkä toivois jotenki 
sen pohtimista, et mihin sitä käytetään ja missä se on oikeesti vaikut-
tava työmuoto (Haastateltava2 2018). 

 

Sosiaalityöntekijöiden mukaan ammatillista tukihenkilötyötä pitäisi arvos-

taa enemmän. Parhaimmillaan tuettava saa itselleen rinnalla kulkijan jonka 

kanssa luottamussuhde myös rakentuu. Tukihenkilön tehtävänä on nimen-

omaan ”olla läsnä ja antaa sitä aikaa”, mitä ei sosiaalityöntekijän ole mah-

dollista lapselle tai nuorelle antaa, suuren työmäärän vuoksi (Haastatel-

tava3 2018). Tukisuhde tulisi ottaa myös vakavasti, silloin kun sillä on vai-

kuttavuutta ja lapsi tai nuori saa tukisuhteesta tarvittavan tuen. Näin ollen 

sosiaalityöntekijän tulisi varmistaa luottamussuhteen jatkumisen mahdollis-

tamista niin, että lapsen tai nuoren etu menisi resurssien edelle.  

 

Se mitä toivoo omalta organisaatiolta, kun saadaan se luottamus-
suhde luotua, ni sit olis mahdollista jatkaa sitä palvelua, ettei se ta-
lous tule sieltä sitte määrittämään, et tämä on nyt kuusi kuukautta ja 
pärjäile (Haastateltava3 2018). 
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6 POHDINTA 

6.1 Johtopäätökset 

Sosiaalipalveluiden ja samalla myös lastensuojelun tarve on kasvanut 

huono-osaisuuden ja syrjäytymisen riskien lisääntymisen vuoksi (Toikko & 

Gawel 2012, 9; Nikander ym. 2017, 16, 18). Lapsen huoltajilla on ensisijai-

nen vastuu lapsen hyvinvoinnista sekä tasapainoisesta kehityksestä. Vi-

ranomaisten on kuitenkin tuettava heitä kasvatustehtävässään ja huoleh-

dittava tarvittavasta avusta ja tukitoimista myös riittävän varhain. (Lasten-

suojelulaki 2007/417, 2 §.) Ammatillinen tukihenkilötoiminta on yksi lasten-

suojelun avohuollon tukitoimista/palveluista. Lainsäädäntö on raamitta-

massa ja varmistamassa palveluiden toteutumista ja saatavuutta. Empiiri-

sen aineiston mukaan lainsäädännöllä on vaikutusta myös välillisesti pal-

veluiden sisällön toteuttamiseen. 

Opinnäytetyöni tavoitteena on ollut kartoittaa ja kerätä tietoa lastensuoje-

lun avohuollon ammatillisen tukihenkilötoiminnan käytännön toteutumi-

sesta sekä kehittämistarpeista Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 

(PHHYKY) alueella. Tämän lisäksi opinnäytetyöni tarkoituksena on lisätä 

sosionomien tietoa lastensuojelun avohuollon ammatillisesta tukihenkilö-

toiminnasta.  

Ammatilliseen tukihenkilötoimintaan viittavia ammattikorkeakoulun opin-

näytetöitä on aikaisemmin julkaistu kymmeniä. Opinnäytetöitä, joissa käsi-

tellään myös osittain lastensuojelun avohuollon ammatillista tukihenkilötoi-

mintaa, on julkaistu seitsemän kappaletta. Kaikista opinnäytetöistä ainoas-

taan lastensuojelun ammatillista tukihenkilötoimintaa käsittelee 2 työtä. 

Toisessa opinnäyteyössä on selvitetty Jatkopolut Oy:n ammatillisen tuki-

henkilötoiminnan asiakkaiden tyytyväisyyttä ammatilliseen tukihenkilötoi-

mintaan ja toisessa on tutkittu ammatillisen tukihenkilötyön vaikuttavuutta 

Rauman kaupungin lastensuojelussa.  

Pro gradu -tutkielmia aiheesta on julkaistu neljä kappaletta. Jokinen (2011) 

tarkastelee tutkielmassaan lastensuojelun jälkihuollossa olevien nuorten 
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henkilökohtaisia kokemuksia ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta. Tuomi-

kanta (2009) on tutkinut vapaaehtoista ja ammatillista tukihenkilötoimintaa 

lastensuojelun avohuollon tukitoimina sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta. 

Raappanan (2014) tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää Kainuulais-

ten poikien kokemuksia lastensuojelun ammatillisesta tukihenkilötoimin-

nasta. 

Lehti (2011) on selvittänyt ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäyte-

työssä, mitä on ammatillisen tukihenkilön tekemä työ ja mitä sen tulisi olla. 

Lisäksi hän on laatinut ammatillisen tukihenkilön työtä selventävän rooli-

kartan. Muita ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä ei aiheesta 

ole tehty. 

Toteutuminen käytännössä  

Opinnäytetyötäni varten haastateltujen sosiaalityöntekijöiden mukaan Päi-

jät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) alueella on noin 30 lapsella 

lastensuojelun avohuollon tukitoimena järjestetty ammatillinen tukihenkilö. 

Hyvinvointiyhtymässä ammatillista tukihenkilötoimintaa on omana palvelu-

tuotantona ja lisäksi palveluita ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.  

Ostopalveluiden osalta on olemassa tiettyjä kriteerejä, jotka vaikuttavat sii-

hen mistä palvelut ostetaan. Tärkeimmiksi kriteereiksi koostuivat sosiaali-

työntekijän aikaisemmat kokemukset kyseisistä palveluista, oikeanlaisesta 

palvelupaketista suhteessa tuettavan tarpeisiin sekä vahvasta ammatilli-

sesta osaamisesta. Muita vaikuttavia tekijöitä olivat tukihenkilön yhteenso-

pivuus tuettavan kanssa, vuorovaikutussuhteen onnistuminen sekä lyhyt 

välimatka tukihenkilön ja tuettavan välillä. Myös palveluiden hinta-laatu-

suhde vaikuttaa ostopalveluiden valintaan. Jokisen (2011, 47) mukaan 

nuorille tärkein tekijä tukihenkilötoiminnan toteutumisessa on tukihenkilön 

ja nuoren välinen toimiva ja onnistunut vuorovaikutus. Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos (2017a) myös korostaa, että tukihenkilötoiminnan periaatteet 

ja arvot tulee vastata sekä asiakkaan että kuntatoimijan tarpeisiin. Yhtei-

nen käsitys toimijoiden rooleista ja tehtävistä on myös tärkeää.  
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Sosiaalityöntekijöiden mukaan palveluita tulisi toteuttaa asiakaslähtöisesti, 

eikä organisaatiolähtöisesti, ja Lastensuojelulain (2007/417, § 34) mu-

kaan, kun lapsen tai nuoren tuen tarve on havaittu, palvelut tulee myös 

tarjota viipymättä. Jokinen (2011, 47, 72–75) tuo kuitenkin tutkielmassaan 

kritiikkiä tukihenkilötoimintaa kohtaan. Vaikka ammatillinen toiminta on 

säädeltyä ja määriteltyä, ei työskentelyssä välttämättä toteudu tuettavan 

oma etu tai toiveet. Merkitystä on asiakasmäärillä, työajoilla sekä työlle 

suunnatuilla resursseilla. Tämä tuli esille myös sosiaalityöntelkijöiden tee-

mahaastatteluissa, joissa todetaan keskeisen kehittämisen kohteen koske-

van kaikkia kuntayhtymän lastensuojelun palveluita ja lastensuojelun pal-

veluiden asiakaslähtöisyyden kehittämistä. 

Ammatillisen tukihenkilötyön raportoinnin avulla seurataan työn vaikutta-

vuutta. Lastensuojelun avohuollon ammatillisilla tukihenkilöillä on työstään 

raportointivelvoite. Raportoinnissa ja asiakassuunnitelmapalavereissa tuo-

daan esille työskentelyn sisältöä, tavoitteita sekä tavoitteiden arviointia. 

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan tavoitteiden toteutumisen tilastointia 

varten ei ole olemassa omaa yhtenäistä järjestelmää. Tuomikannan (2009, 

63–64) mukaan ammatillisen tukihenkilön työtehtäviin kuuluu raportointi ja 

yhteydenpito tuettavan sosiaalityöntekijään. Tukihenkilö osallistuu myös 

lapsen tai nuoren muihin lastensuojelullisiin palavereihin. Lehden (2011, 

16) mukaan tukihenkilötyö perustuu ammatilliseen suunnitteluun, toteutuk-

seen ja tavoitteellisuuteen. Työtä myös seurataan kirjallisten tavoitteiden ja 

arviointijärjestelmien avulla. 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymällä on käytössä Terveyden ja hyvinvoin-

ninlaitoksen (THL) asiakassuunnitelmien lomakepohjat, joiden avulla voi-

daan myös arvioida, onko asiakassuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin 

päästy. Näiden lomakkeiden avulla myös valtakunnallinen tilastointi mah-

dollistuu. Siirtyminen kokonaan uuteen lomakepohjaan on kuitenkin haas-

teellista ja vielä toteutumatta. 
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Vastaaminen lastensuojelulliseen tarpeeseen  

Lastensuojelun ammatillinen tukihenkilötoiminta on Päijät-Hämeessä 

suunnattu pääsääntöisesti nuorille asiakkaille. Tyypillisin tuettava on teini-

ikäinen, yläasteella koulua käyvä nuori. Haasteita nähdään tukihenkilöä 

osoittaessa enemmänkin nuorella itsellään kuin perheen dynamiikassa.  

Sosiaalityöntekijöiden mukaan tarvitaan tarkkaa ammatillista harkintaa sii-

hen, minkälaiseen lastensuojelulliseen tarpeeseen tukihenkilötoimintaa 

käytetään. Oikein valittu tukitoimi on työskentelyn onnistumisen kannalta 

erittäin tärkeää. Tukihenkilötoiminta ei saa olla korvaamassa esimerkiksi 

tehostettua perhetyötä tai perhekuntoutusta, jolloin oikein valitun tukitoi-

men lisäksi oikean palvelun valita korostuu. Tukihenkilö ei voi olla myös-

kään kannattelemassa lasta tai nuorta vaikean elämäntilanteen kestämi-

sessä. Lastensuojelun tehtävänä on puuttua vaikean tilanteen muuttami-

seen (muutostyö), eikä siihen, että nuori jaksaisi vaikeaa tilannetta. Tuomi-

kannan (2009, 58–59, 61–63) pro gradu -tutkielman mukaan ammatillisella 

tukihenkilötoiminnalla on pyrkimys muutokseen ja konkreettiseen tilanteen 

parantamiseen ja ammatillinen tukihenkilötoiminta on korjaavaa lastensuo-

jelutyötä (muutostyö). Ammatillisella tukihenkilöätoiminnalla tavoitellaan 

siis konkreettista muutosta ja ongelmien ratkaisemista. Ammatillinen tuki-

henkilö hankitaan nuorille, joilla on jo pitkittyneitä ja kriisiytyneitä ongelmia.  

Bardyn (2013, 73) ja Korhosen (2012, 19) mukaan ammatillisen tukihenki-

lön lastensuojelullisen tarpeen takana voi olla myös perheessä olevat on-

gelmat, kuten taloudelliset vaikeudet, mielenterveys- ja päihdeongelmat, 

väsymys sekä riittämätön sosiaalinen verkosto. Haastateltujen sosiaali-

työntekijöiden mukaan taasen tukihenkilötoiminta ei saa olla korvaamassa 

esimerkiksi tehostettua perhetyötä tai perhekuntoutusta. Toisaalta empiiri-

sen aineiston mukaan tuen tarpeessa on useammin kuitenkin yksinhuol-

taja vanhemman kuin kahden vanhemman perheestä oleva lapsi. Tukihen-

kilö kuitenkin soveltuu nuoren tukemiseen, silloin kun hänellä ei ole mo-

lempia vanhempia tukenaan. Se, että voisiko molempia tukimuotoja/palve-

luita perheessä yhdistää, jäi epäselväksi.  
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Ammatillinen tukihenkilö koetaan nuoren rinnalla kulkijana. Ammatillinen 

tukihenkilö voi tarvittaessa toimia myös puheeksi ottamisen välineenä tai 

hän voi auttaa nuorta esimerkiksi koulunkäymisen motivoimisessa. Sosi-

aalityöntekijöiden mukaan siitä on etua, että ammatillinen tukihenkilö on 

vain tuettavalle tarkoitettu. Tällä on myös merkitystä tukihenkilön ja tuetta-

van välisen vuorovaikutussuhteen sekä luottamussuhteen edistämisen nä-

kökulmasta. Ammatillinen tukihenkilö toimii nuoren omana työntekijänä, jo-

ten luottamus- ja vuorovaikutussuhteen muodostuminen mahdollistuvat 

paremmin. Jokisen (2011, 47–48, 50) pro gradu -tutkielman mukaan nuor-

ten mielestä tärkein tekijä tukihenkilötoiminnan toteutumisessa on tukihen-

kilön ja nuoren välinen toimiva ja onnistunut vuorovaikutus. Myös tukihen-

kilön persoonallisuudella on merkittävä vaikutus suhteeseen ja sitä kautta 

myös itse työskentelyyn ja työskentelyn tuloksiin. Luonteenpiirteistä tär-

keimpinä pidettiin avoimuutta, rehellisyyttä, rauhallisuutta, ahkeruutta sekä 

luotettavuutta. Tukihenkilön ahkeruus nuoren asioiden hoitamisessa koet-

tiin motivoivana tekijänä toiminnan sitoutumiseen. Tärkeitä tukihenkilön 

piirteitä ovat myös rentous huumorintaju. Rehellinen ja suora tapaa puhua 

sai myös nuorten keskuudessa arvostusta. Edellisten lisäksi myös nuoren 

mielipiteiden arvostaminen koettiin luottamusta lisäävänä tekijänä.  

Myös Raappanan (2014, 61–65.) mukaan ammatillinen tukihenkilötoiminta 

on nuoren rinnalla kulkemista ja sillä on positiivisia vaikutuksia nuoren elä-

mäntilanteeseen. Toiminnan tulisi kuitenkin myös sisältää tuettavan osalli-

suuden kokemuksia. Osallisuus mahdollistuu vain nuoren läsnäololla, kun 

häntä koskevista asioista keskustellaan sekä nuoren informoimisella häntä 

koskevista asioista. Läsnäolo ei vielä itsessään riitä, vaan nuoren tulee 

olla myös aktiivinen osallistuja ja kertoa myös mielipiteensä. Kokemus 

mielipiteiden merkityksestä on tärkeää. Osallisuuteen kuuluu myös aito 

kohtaaminen, kunnioittaminen ja kuulluksi tuleminen. Osallisuus tarkoittaa 

muun muassa nuoren vahvaa osallisuutta sekä tiedon tuottajana, että vas-

taanottajana (Hotari ym. 2013, 157). Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän 

(PHHYKY) alueella tuettavat nuoret osallistuvat myös heitä koskeviin pala-

vereihin ja neuvotteluihin esimerkiksi asiakassuunnitelmapalaveriin. Halu 

nuorten osallisuuden edistämiseen tulee ilmi opinnäyteyön tuloksista myös 
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niiltä osin, kun käsitellään lastensuojelun palveluiden asiakaslähtöisyyden 

kehittämistä, muutoin osallisuuden edistäminen tai vahvistaminen ei tule 

opinnäyteyön haastatteluaineistosta ilmi.  

Ammatillisen tukihenkilön rinnalleen tarvitsee sosiaalityöntekijöiden mu-

kaan useimmiten lapsi tai nuori, jolla on erityisen tuen tarpeita. Erityisen 

tuen tarpeita voivat olla erityiset haasteet vuorovaikutussuhteissa, sosiaali-

sissa suhteissa sekä koulun käymisessä. Taustalla erityisen tuen tarpeisiin 

on esimerkiksi neuropsykiatrisia tuen tarpeita ja tuen tarvetta oman toimin-

nan ohjauksessa. Tärkeintä on yksilöllisiä tuen tarpeita vastaava tuki. Am-

matillinen tukihenkilö ei voi kuitenkaan korvata terveydenhuollolle kuulu-

vaa neuropsykiatrista kuntoutusta, jos taustalla on neuropsykiatrista tuen 

tarvetta, kuten esimerkiksi Asperger- tai ADHD-lapsi tai -nuori. Myös Kor-

hosen (2012, 19) mukaan ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta hyötyy 

lapsi, jolla on jokin vamma, sairaus tai keskittymiseen ja oppimiseen liitty-

viä vaikeuksia, kuten ADHD tai dysfasia. Taustalla voi olla myös vaikeuk-

sia koulunkäynnissä ja kaverisuhteissa.  

Lapsi tai nuori tarvitsee ammatilliselta tukihenkilöltä tukea useimmiten so-

siaalisiin verkostoihin liittymisessä sekä sosiaalisissa tilanteissa toimimi-

sessa. Itsenäistyvä nuori tarvitsee palveluohjausta yhteiskunnan palvelui-

den piiriin sekä vahvaa arkeen suuntautuvaa ohjausta. Nuori tarvitsee li-

säksi vielä ohjausta omien verkostojen kanssa toimeen tulemiseen ja 

niissä toimimiseen. Tukea voi tarvita myös sijaishuollon päättymisen jäl-

keen, ennen jälkihuoltotyöskentelyn alkamista (nivelvaihe). Ammatillinen 

tukihenkilö tukee nuorta itsenäistymisessä (itsenäistymistyöskentely), ja 

takaisin omalle kotipaikkakunnalle kiinnittymisessä sekä koulun aloittami-

sessa. Korhonen (2012, 19) tuo esille, että itsenäistyvän nuoren tuen tar-

peena voi olla esimerkiksi oman elämän aloittamisen vaiheeseen liittyvät 

asiat. Raappanan (2014, 61–65) tutkielman tuloksien mukaan ammatilli-

nen tukihenkilötoiminta on käytännönläheinen ja monipuolinen auttamis-

muoto, jonka sisältö muodostuu yksilöllisesti tuettavan tarpeista sekä toi-

veista käsin. Tukihenkilön antama sosiaalinen tuki parantaa tuettavan hy-

vinvointia, mikä on nuorelle korvaamatonta. Hyvinvoinnin lisääntyminen 

parantaa edelleen elämänhallintaa. 
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Toiminnan kehittäminen  

Haastateltujen sosiaalityöntekijöiden mukaan lastensuojelun ammatillisen 

tukihenkilön pohjakoulutukseksi sopii hyvin sosionomin koulutus tai jokin 

muun sosiaalialan koulutus, kuten lähihoitaja. Ammatillisella tukihenkilöllä 

tulee olla kuitenkin myös erityisosaamista, käytössä erityisiä menetelmiä 

tai esimerkiksi neuropsykiatrisen valmentajan koulutusta, tuettavan yksilöl-

lisen tarpeen mukaan. Näin ollen ammatillisiksi tukihenkilöiksi haluavilla 

sosionomeilla on myös lisäkoulutuksen tarvetta. Tuomikannan (2009, 59, 

61–63) pro gradu -tutkielman mukaan ammatillista tukihenkilötoimintaa 

työkseen tekee henkilö, jolla on tehtävään soveltuva koulutus, ammatti-

taito sekä työskentelymenetelmät.  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

(2017d) mukaan ammatillisena tukihenkilönä voi toimia Sosiaali-, terveys- 

tai kasvatusalan ammattilainen, jolla on kokemusta lasten ja nuorten 

kanssa työskentelystä ja toiminta vaihtelee tuettavan tarpeiden mukaisesti. 

Sosiaalityöntekijät toivat esille ammatillisessa tukihenkilötoiminnassa tar-

vittavat erityiset yksilölliset menetelmät. Menetelmien sisältö jäi kuitenkin 

neuropsykiatrista valmennusta lukuun ottamatta epäselväksi. Sosiaali- ja 

terveysministeriön (2013, 36) mukaan sosiaalityössä korostuu vuorovaiku-

tukseen perustuva, asiakaslähtöinen ja yksilöllisiin tilanteisiin mukautuva 

toiminta-ajatus, ja siksi tärkeimpänä työvälineenä ja työotteena on pidetty 

työntekijää ja työntekijän reflektiivistä kykyä tarkastella tilannetta eri näkö-

kulmista, strukturoitujen työvälineiden sijaan. Jokisen (2011, 55–56) mu-

kaan jälkihuollon nuoret eivät olleet halukkaita käyttämään tukihenkilötoi-

minnassa työvälineinä erilaisia kortteja, kaavakkeita tai pelejä, vaan halu-

sivat tukihenkilötoiminnan sisältävän toiminallisuutta, esimerkiksi harras-

tuksia, kuten judoa, seinäkiipeilyä ja retkiä.  

Toiminnalliset työmenetelmät eivät tulleet esille sosiaalityöntekijöiden 

haastatteluista, muutoin kuin itsenäistymistyöskentelemisen tiimoilta, kuten 

virastoasioinnit tai koulupakan hakeminen. Lehden (2011, 55) ja Jokisen 

(2011, 55–56) tutkielmien mukaan toiminnallisuus tarkoittaa yhteisen mie-

lekkään tekemisen ja harrastusten lisäksi esimerkiksi virastoasioiden hoi-

tamista, koulupaikan asunnon tai työpaikan etsimistä. Arjen toiminallisiin 
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menetelmiin kuuluvat myös esimerkiksi arjen pyörittämiseen liittyvät tehtä-

vät esimerkiksi siivoaminen, keittiötyöt ja erilaiset käden taidot.  

Sosiaalityöntekijän näkökulmasta tukisuhteen tutustumisvaihe ei saa olla 

liian pitkäkestoinen. Työskentely tulee aloittaa jo tutustumisvaiheessa. 

Työskentelyn jatkumisen edellytys on sen vaikuttavuus, joten tuloksia ha-

lutaan nähdä varsin nopeasti. Jokisen (2011, 47, 72–75) mukaan luotta-

muksen rakentuminen tukihenkilön ja nuoren välille voi kestä pitkään, ja 

luottamussuhteen syntyminen on myös edellytys nuoren auttamiselle. 

”Nuorten todellinen kohtaaminen edellyttää huolellista kuuntelua ja kun-

nioittavaa vuorovaikutusta. Siitäkin huolimatta, että nuori istuu työntekijän 

edessä rikkinäisissä farkuissaan tuolilla retkottaen”.  

Palveluiden tulee olla myös joustavia, koska asiakkaan palveluntarve on 

etusijalla. Sosiaalityöntekijän näkökulmasta ammatillinen tukihenkilötyö tu-

lee olla sovittuina tuntimäärinä toteutuvaa kohtaamistyötä ja rahallisten re-

surssien käytölle tulee saada vastinetta. 

Kehittämisen kohteena nousi esille myös yhteistyö terveydenhuollon 

kanssa, eli monialaisen yhteistyön kehittäminen. Erikoissairaanhoidon 

puutteena nähdään ylläpitohoidon puute, joka näkyy lastensuojelun palve-

luiden tarpeena. Lastensuojelun palveluilla ei tulisi kuitenkaan korvata ter-

veydenhuollon palveluaukkoa. Lastensuojelu ei voi myöskään velvoittaa 

asiakkaitaan sellaisten palveluiden piiriin terveydenhuollossa joita ei oike-

asti ole olemassa. Uudistunut Sosiaalihuoltolaki (2014/130, 41 §) velvoit-

taa nuoren asioissa toimivia sosiaalihuollon työntekijöitä toimimaan asiak-

kaan asioissa terveydenhuollon kanssa yhteistyössä, ja päinvastoin. 

Toiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä  

Ennen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) perustamista on las-

tensuojelun avohuollon ammatillinen tukihenkilötoiminta ostettu osassa 

alueista ainoastaan ostopalveluina palveluiden tuottajilta. Ostopalvelut 

ovat näin ollen sisällöiltään osalle työntekijöistä tutumpia kuin omat uu-

demmat palvelut. Ostopalveluiden sisällön ollessa tarkemmin tiedossa, on 
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palveluiden oikea kohdentaminen ollut helpompaa, koska sosiaalityönte-

kijä tietää paremmin mitä hän on ostamassa. Omien ammatillisten tukihen-

kilöiden palveluvalikoimasta ei välttämättä ole sen tarkempaa tietoa ja näin 

ollen ostopalveluissa koetaan olevan parempi palveluvalikoima, eli laa-

jempi osaaminen ja menetelmät.  

Empiirisen aineiston perusteella kuntayhtymän eri lastensuojelullisten alu-

eiden (1–3) välisen yhteistyön lisääminen ammatillisen tukihenkilötoimin-

nan tiimoilta olisi tarpeen. Oman palvelutuotannon työmenetelmien ja am-

matillisen osaamisen esille tuominen on myös keskeinen kehittämisen 

kohde.  Tärkeää on myös lapsen tai nuoren tuen tarpeeseen vastaaminen, 

eli tukihenkilöiden ammatillisen osaamisen vastaaminen suhteessa lapsen 

ja nuoren tuen tarpeisiin. 

Keskeinen esille tullut kehittämisen kohde kaikissa kuntayhtymän lasten-

suojelun palveluissa oli lastensuojelun palveluiden asiakaslähtöisyyden 

kehittäminen. Palveluiden ajateltiin olevan enemmänkin organisaatiolähtöi-

siä kuin asiakaslähtöisiä. Sosiaalityöntekijöiden mukaan palveluiden tulisi 

joustaa asiakkaan tarpeiden mukaan ja palveluiden pitäisi vastata niitä tar-

peita mitä asiakkailla on. Oman ammatillisen tukihenkilötoiminnan palvelu-

tuotannon toivottiin lisääntyvän entisestään. Palveluiden kohdentamiseen 

tärkeyteen, halutiin myös kiinnittävän enemmän huomiota sekä myös tar-

kennusta siihen mihin tarkoitukseen omassa palvelutuotannossa olevaa 

ammatillista tukihenkilötoimintaa käytetään. Ammatillisen tukihenkilötyön 

tavoitteen tarkentamisessa on myös kehitettävää, että se vastasi parem-

min tarkoitustaan.  

Sosiaalityöntekijöiden mukaan ammatillista tukihenkilötyötä pitäisi arvos-

taa enemmän. Parhaimmillaan tuettava saa itselleen rinnalla kulkijan jonka 

kanssa myös luottamussuhde rakentuu. Tukihenkilö tarjoaa juurikin sitä ai-

kaa ja läsnäoloa, mitä ei sosiaalityöntekijän ole mahdollista lapselle tai 

nuorelle, antaa suuren työmäärän vuoksi. Jokisen (2011, 51,53, 61) pro 

gradu -tutkielman mukaan nuoren ja tukihenkilön välinen vuorovaikutus-

suhde muodostui nuorille merkittäväksi kokemukseksi tukihenkilösuh-
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teessa. Tukihenkilö voi parhaimmillaan tarjota nuorelle turvallisen ja merki-

tyksellisen ihmissuhteen. Nuorten kokemuksen mukaan mielenkiinnon yl-

läpitämiseksi tukihenkilötoiminnan tulee olla myös riittävän vaihtelevaa ja 

toiminnallista.  

Tukisuhde tulisi ottaa myös vakavasti, silloin kun sillä on vaikuttavuutta ja 

lapsi tai nuori saa tukisuhteesta tarvittavan tuen. Näin ollen sosiaalityönte-

kijän tulisi varmistaa luottamussuhteen jatkumisen mahdollistamista niin, 

että lapsen tai nuoren etu menisi resurssien edelle. Tuomikannan (2009, 

63–64) mukaan kaikki tukea tarvitsevat, eivät kuitenkaan välttämättä saa 

ammatillista tukihenkilöä. Lastensuojelutyössä on läsnä jatkuvasti resurs-

sien riittämättömyys. Ei riitä, että sosiaalityöntekijä näkee asiakkaansa 

tuen tarpeen ja siihen löytyisi myös tarkoituksen mukainen tukitoimi, koska 

taustaorganisaatiosta johtuvat tekijät (esimiehet, taloudelliset resurssit), 

estävät mahdollisuuden toteuttaa tarvittavia tukitoimia. Raappanan (2014, 

61–65) pro gradu -tutkielman osallisina olevat pojat kokivat tukihenkilön 

tärkeäksi asiaksi elämässään. Ammatillisella tukihenkilötoiminnalla on tut-

kimuksen mukaan mahdollisuus antaa tukea riittävän ajoissa eli ongelmien 

varhaisessa vaiheessa. Varhainen puuttuminen vaikuttaa myös taloudelli-

sesti, eli sillä saavutetaan konkreettisia rahallisia säästöjä. ”Tukihenkilötoi-

minta tukihenkilöineen on mittaamattoman arvokas yhteiskunnallisen vah-

vistamisen voimavara”. 

6.2 Luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012, 6, 9) mukaan eettisesti luotetta-

van, hyvän sekä uskottavan tieteellisestä tutkimuksesta tekee se, että tar-

vittavat tutkimusluvat ovat hankittuina. Olen hankkinut opinnäytetyötäni 

varten tarvittavan opinnäytetyönluvan (liite 4) Päijät-Hämeen hyvinvointi-

kuntayhtymältä (PHHYKY). Yhtymän ohjeistusten mukaan kaikkia yhty-

män toimintaa koskevia opinnäytetöitä varten tulee hankkia asianmukai-

nen lupa (liite 4), vaikka haastateltavina ei olisikaan sosiaalihuollon asiak-
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kaita tai alaikäisiä lapsia. Alemman ammattikorkeakoulututkinnon opinnäy-

tetyöhön saa haastatella kuitenkin pääsääntöisesti ainoastaan yhtymän 

henkilökuntaa. 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä velvoittaa opinnäytetyön luvassaan (liite 

4), että opinnäytetyön tulosten raportoinnissa ja julkaisemisessa on nou-

datettava tieteen eettisiä ohjeita. Tutkimus on eettisesti hyväksyttävä ja 

luotettava, kun se on tehty hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaan. Haas-

tatteluprosessissa tulee olla tarkka ja huolellinen esimerkiksi haastattelun 

suunnittelun, taltioimisen sekä materiaalin säilytyksen ja analysoinnin nä-

kökulmista. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6, 9.)  

Kriittinen tiedonkerääminen luotettavista sekä tieteellisesti hyväksytyistä 

lähteistä lisäävät opinnäytenäytetyöni luotettavuutta. Teemahaastattelun 

etukäteen valitut teemat perustuvat myös tutkimuksen viitekehykseen, eli 

jo aiemmin tiedossa olevaan tutkittuun tietoon. Lähdekirjallisuus on pää-

sääntöisesti uutta tuotantoa. Yksi lähteistä on vanhempi, Rostila (2001), 

mutta teos on tänä päivänäkin vielä relevantti ja Lahden ammattikorkea-

koulun opetusmateriaaleista yksi keskeisin, voimavaraistavat työmenetel-

mät kurssilta. Teos on julkaistu myös viimeisimmäksi verkkojulkaisuna 

vuonna 2015. Lisäksi olen huolehtinut myös siitä, että opinnäytetyön ra-

portista löytyvät myös teoreettisen tietoperustan lähdeviitteet sekä lähdelu-

ettelo. Nämä kaikki lisäävät omalta osaltaan myös opinnäytetyöni luotetta-

vuutta. 

Haastateltavien määrä on pieni, mutta riittävä, koska kaikki lastensuojelul-

liset alueet (1-3) ovat olleet edustettuina kokonaiskuvan saamiseksi. Haas-

tateltavat ovat valikoituneet tarkoituksenmukaisesti sellaisiin sosiaalityön-

tekijöihin, joilla on mahdollisimman paljon tietoa ja kokemusta lastensuoje-

lun ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta. Haastattelukysymykset olen an-

tanut haastateltaville tutustuttavaksi myös etukäteen, jolloin orientoitumi-

nen aiheeseen on mahdollistunut. Itse haastattelun aikana minulla oli jo 

pyrkimys saatujen vastausten tarkentamiseen, jotta virhetulkinnoilta vältyt-

täisiin. Yhteisen ymmärryksen saavuttaminen on myös helpottanut aineis-

ton analysointivaihetta. 
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Teemahaastattelut on toteutettu lastensuojelun avohuollon toimipaikoissa 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella. Molemmat henkilökoh-

taiset yksilöhaastattelut toteutuivat kyseisen sosiaalityöntekijän valitse-

massa rauhallisessa tilassa, jossa ei ollut ulkopuolisia ihmisiä tai muita 

häiriötekijöitä. Puhelinhaastattelu toteutui kahden keskisenä keskusteluna 

etukäteen sovittuna rauhallisena ajankohtana. Haastattelun kulku, kesto ja 

tallentaminen ja haastattelun teemojen/kysymysten ymmärrettävyys oli 

testattu myös etukäteen tukihenkilöinä toimivalta työntekijältä, sekä opis-

kelutovereilta, ennen varsinaisia haastatteluja. Olen laatinut myös haastat-

teluun osallistuville sosiaalityöntekijöille sähköpostin saatetekstiin (liite 1) 

kattavat tiedot haastattelun toteuttamisesta, ennen varsinaisia haastatte-

lua.  

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän, opinnäytetyötä koskevassa luvassa 

(liite 4) määritellään, että opinnäytetyön tekijän on huolehdittava siitä, että 

työssä muodostuviin sekä manuaalisiin, että digitaalisiin aineistoihin ei 

pääse asiattomat käsiksi. Tietosuojasyistä tutkimuksen tulokset tulee jul-

kistaa myös siten, ettei niistä ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Näistä 

syistä johtuen, en ole käyttänyt haastateltavien sosiaalityöntekijöiden ni-

miä, vaan käytän lähdeviitteissä nimen tilalla esimerkiksi nimitystä haasta-

teltava1. Hyvinvointiyhtymä myös velvoittaa, että saatujen tietojen salassa 

pitämisen lisäksi, niitä saa käyttää vain opinnäytetyösuunnitelmassa mää-

riteltyyn aiheeseen. 

Olen säilyttänyt haastatteluaineistot koko opinnäyteyönprosessin ajan ul-

kopuolisten ulottumattomissa. Olen myös tuhonnut taltioidut aineistot sen 

jälkeen, kun materiaalia ei ole enää tarvittu opinnäytetyötä varten. Aineis-

toa ei näin ollen myöskään käytetä uudelleen. Olen noudattanut sosiono-

minkin ammattitaitovaatimuksiin kuuluvaa salassapidon velvoitetta. Haas-

tatteluaineiston avulla olen saanut selville niitä asioita, joita on ollut alunal-

kaenkin tarkoitus tutkia/tarkastella. Litteroidun aineiston oikeellisuuden tar-

kistaminen haastateltavilla, olisi myös lisännyt opinnäytetyöni luotetta-

vuutta, mutta ajankäytöllisistä syistä sekä sosiaalityöntekijöiden kiireisten 

aikataulujen vuoksi, vaihe oli mahdotonta toteuttaa.  
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Hirsijärven ym. (2009, 231–232) mukaan tutkimuksen reliaabeliudella (reli-

aabelius= luotettavuus) tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta ja ky-

kyä tuottaa sellaisia tuloksia, jotka eivät ole sattumanvaraisia. Olen analy-

soinut haastatteluaineiston mahdollisimman tarkalla ja totuudenmukaisella 

tavalla. Tämä myös vaikuttaa positiivisesti opinnäytetyöni reliaabeliuteen, 

eli luotettavuuteen, vaikka mittaustulosten toistettavuus ei ole mahdollinen, 

samoin kuin luotettavassa määrällisessä tutkimuksessa. Haastatteluaineis-

ton analyysistä (teemoittelu) on myös nähtävillä esimerkki (liite 3). Myös 

opinnäytetyön tuloksissa esitellyt aidot sitaatit haastatteluaineistosta lisää-

vät opinnäytetyöni luotettavuutta. Olen myös pyrkinyt kertomaan kattavasti 

opinnäytetyön toteutus osiossa tarkalla ja totuudenmukaisella tavalla opin-

näytetyön toteuttamisesta, mikä lisää myös osaltaan opinnäytetyöni luotet-

tavuutta.  

Tutkimuksen validiudella (validius= pätevyys) tarkoitetaan tutkimusmene-

telmän kykyä mitata täsmällisesti sitä, mitä sillä on tarkoituksena mitata. 

Laadullisen haastattelututkimuksen validius on kuitenkin epäselvä, koska 

kaikki ihmistä ja kulttuuria kuvaavat aiheet ovat ainutlaatuisia ja ei ole ole-

massa kahta samanlaista tapausta. Laadullisenkin tutkimuksen luotetta-

vuutta tulisi kuitenkin jollakin tavalla arvioida. Laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuutta voi esimerkiksi parantaa tarkalla ja totuudenmukaisella kerto-

muksella tutkimuksen toteuttamisesta. (Hirsijärvi ym. 2009, 231–232.) 

Opinnäytetyöni teoreettinen viitekehys, joka on ohjannut myös teemahaas-

tattelun teemoja, on vastannut hyvin empiirisen aineiston kanssa. Näin ol-

len tutkimusmenetelmä on vastannut siihen, mitä sillä on ollut tarkoituskin 

selvittää (validius). Empiirisen aineiston analysoinnin tekemisessä olen 

hyödyntänyt tietoperustassa avattuja asioita ja etsinyt samankaltaisuuksia 

tai eroavaisuuksia tietoperustaan peilaten. Teemahaastattelun kysymykset 

ovat kartoittaneet hyvin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän lastensuojelun 

avohuollon lastensuojelullisia tarpeita. Opinnäytetyöni tavoitteet tulivat täy-

tetyksi. Oppinäytetyöni tulokset vastaavat myös opinnäytetyöni tutkimusky-

symyksiin. 



50 

6.3 Kehittämisehdotukset 

Empiirisestä aineistosta esille noussut uusi teema, lastensuojelun avohuol-

lon ammatillisen tukihenkilötoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeen hyvin-

vointiyhtymässä (PHHYKY), on mielestäni huomion arvoinen jatkokehittä-

misen näkökulmasta. Erityisesti hyvinvointiyhtymän oman palvelutuotan-

non kehittäminen, ammatillisen tukihenkilötoiminnan tiimoilta. Kehittämisen 

lisäksi myös palveluiden kohdentamisen tärkeys sekä ammatillisen tuki-

henkilötyön tavoitteen tarkentaminen nostettiin sosiaalityöntekijöiden toi-

mesta esille. Näistä saisi jo kattavan opinnäytetyön aiheen hyvinvointiyhty-

män toimeksiantona.  

Lastensuojelun avohuollon ammatillisen tukihenkilötoiminnan palvelumuo-

don/työmuodon kehittämisen lisäksi keskeinen esille tullut kehittämisen 

kohde kaikissa hyvinvointiyhtymän lastensuojelun palveluissa on lasten-

suojelun palveluiden asiakaslähtöisyyden kehittäminen. Palveluiden ajatel-

tiin olevan enemmänkin organisaatiolähtöisiä kuin asiakaslähtöisiä. Sosi-

aalityöntekijöiden mukaan palveluiden tulisi joustaa asiakkaan tarpeiden 

mukaan ja palveluiden pitäisi vastata niitä tarpeita mitä asiakkailla on. Las-

tensuojelun palveluiden asiakaslähtöisyyden kehittämisestä saisi jo koko-

naan uuden tai jopa useita opinnäytetyön aiheita. Asiakaslähtöisyyden li-

sääminen on myös erittäin perusteltua. 

Jatkokehittämisen haasteena voisi olla myös tukisuhteiden vaikuttavuuden 

tilastointia varten tarvittavan työvälineen kehittäminen. Tukimuodon käyt-

töä voisi näin ollen myös perustella silloin, kun vaikuttavuudesta on näyt-

töä, eli silloin kun lapsi tai nuori on saanut tukisuhteesta tarvitsemansa 

tuen. Tämä olisi myös peruste esimerkiksi rahallisten resurssien riittävään 

kohdentamiseen niin, että lapsen tai nuoren etu toteutuisi.  
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LIITE 1. Haastattelun tietolomake/sähköpostin saateteksti 

Hei, 

Osallistut Lahden ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija Tiina Ojakse-

lan osana opinnäytetyötä toteutettavaan haastattelututkimukseen. Opin-

näytetyön on tarkoituksena lisätä sosionomien tietoa lastensuojelun am-

matillisesta tukihenkilötoiminnasta. Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa 

ja kerätä tietoa lastensuojelun avohuollon ammatillisen tukihenkilötoimin-

nan käytännön toteutumisesta sekä kehittämistarpeista Päijät-Hämeen 

maakunnan alueella.  

Haastattelu on tarkoitus toteuttaa sovitusti (kyseinen sos. tsto) 00.00.2018 

klo 0.00.  

Haastattelu on tarkoitus toteuttaa teemahaastatteluna. Teemahaastatte-

lussa on kolme pääteemaa. Haastattelu taltioidaan äänittämällä ja äänite 

litteroidaan haastattelun tekstimuotoon saattamiseksi. Aineisto on ainoas-

taan allekirjoittaneen käytössä ja haastattelumateriaalia säilytetään aino-

astaan opinnäytetyön materiaaliksi. Tämän jälkeen aineistoa ei käytetä uu-

delleen ja se tuhotaan asianmukaisesti allekirjoittaneen toimesta.  

Opinnäytetyöhön ei merkitä haastateltavien tunniste- tai henkilötietoja.  

Sähköpostin liitteenä on haastattelun teemat/kysymykset aikaisemmin tu-

tustuttavaksi.   

 

Yhteistyöterveisin 

Tiina Ojaksela 

tiina.ojaksela@student.lamk.fi  

 

 



 
 

LIITE 2. Teemahaastattelun teemat/kysymykset 

Kysymykset koskevat lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän oman 

alueen lastensuojelullisia tarpeita. Haastattelussa on kolme pääteemaa. 

Pääteemojen alla on listattuna joitakin suuntaa antavia esimerkkejä/apuky-

symyksiä teemojen sisällöistä. 

1. Minkälaisena lastensuojelun avohuollon ammatillinen tukihen-

kilötoiminta toteutuu teillä käytännössä? 

 

- Kuka/ketkä tuottavat teille lastensuojelun avohuollon ammatil-

lista tukihenkilötoimintaa? 

- Millä kriteereillä palveluntuottajat valitaan?  

- Kuinka monella lapsella ja nuorella on tällä hetkellä ammatillinen 

tukihenkilö? 

- Ammatillisten tukihenkilöiden riittävyys 

- Tukihenkilötyön päivittäinen raportointi 

- Tavoitteiden toteutumisen seurata ja tilastointi 

 

2. Minkälaiseen lastensuojelulliseen tarpeeseen lastensuojelun 

avohuollon ammatillisella tukihenkilötoiminnalla pyritään vas-

taamaan?  

 

- Minkälaiseen lastensuojelulliseen tarpeeseen lastensuojelun 

avohuollon ammatillista tukihenkilötoimintaa käytetään? 

- Millaisia tuen tarpeita teidän asiakkaana olevilla lapsilla ja nuo-

rilla on? 

 

3. Miten nykyistä lastensuojelun avohuollon ammatillista tukihen-

kilötoimintaa (työmuotoa) pitäisi kehittää, jotta se vastaisi vielä 

paremmin tarkoitustaan?  

 

- Työmuodolla tarkoitetaan työn sisältöä ja sen toteuttamista. 

- Tarkastelua sosiaalityöntekijän näkökulmasta. 

- Tyytyväisyys ostettuihin palveluihin 

 

4. Vapaa sana? 

 



 
 

LIITE 3. Esimerkki haastatteluaineiston teemoittelusta 

Teema 2 Lastensuojelun avohuol-

lon ammatillisen tukihen-

kilötoiminnan vastaami-

nen lastensuojelulliseen 

tarpeeseen 

= Pääteema 

Alkuperäinen ilmaisu 

 

Pelkistetty ilmaus 

= Alateema 

”Täytyy olla ylipäätään jotenkin tarkkana 

et kenelle ammatillista tukihenkilötoimin-

taa tarjotaan, eli hoidetaanko me sitä juuri-

syytä, vai sitten näkyvää oireilua.” (H2) 

”Hyvin vahvana meillä on se ajatus siitä, 

että siin täytyy olla jotakin ja jotenkin aika 

tarkkana et ketkä on perhetyön asiakkaita 

ja ketkä on tukihenkilön tarpeessa.” (H2) 

”Puhutaan sote integraatiosta, ettei me lä-

hetä sit meijän palveluilla paikkaamaan jo-

tain sellaista johon nuori olis oikeutettu 

muuten. Jos mietitään neuropsykiatrista 

kuntoutusta niin sehän on terveydenhuol-

lon” (H2) 

 

 

 

 

Oikein valittu tukitoimi/ Oi-

kean palvelun valinta 

”Tukihenkilötoiminta on jalkautuvaa työtä 

ja silloin se voi olla esimerkiksi jotain sem-

mosta, että nuorta ohjataan niin sanotusti 

normaalipalveluiden piiriin mitä on tarjolla. 

 

 

 



 
 

Tai sit se voi olla jotenkin muuten sosiaali-

siin verkostoihin, jotenkin matalalla kyn-

nyksellä, et jos on niistä oman ikäisistä jo-

tenki erkaantunu.” (H2) 

”Haasteet sosiaalisissa suhteissa. Mä aat-

telen, et nää on ehkä vähän kuitenkin 

semmosia syrjäytyneitä keille sit ehkä sitä 

ammatillista tuki-henkilöö. Tämmöst kotiin 

jumiutumista, siihen mä tiedän et on käy-

tössä ammatilinen tukihenkilö.” (H3) 

”Vaikka tilanteessa et ollaan palaamassa 

pidemmän sijoitusjakson jälkeen kotiin ja 

tarvitaan jotain välimuodon tukee. Tuki-

henkilö tapas, autto koulupaikan järjestä-

misessä ja siihen et se koulu starttas. Ihan 

tämmösissä arkisissa asioissa, kun ky-

seessä oli 17 vuotias nuori, et oppi hake-

maan bussikorttia ja laittaa opintotukiha-

kemuksia.” (H3) 

”Mä ajattelen, että lapsella on silloin jotain 

erityistä. Tuen tarpeita ja et on jotain neu-

ropsykiatrista.” (H1) 

 

 

 

 

Ammatillisen tukehenkilön 

tarve 

”Se täytyy lähtee siitä nuoresta, et hän ko-

kee, et se on hänen oma. Se on ehkä mun 

mielestä just sosiaalityöntekijän näkökul-

masta se isoin haaste, että sä myyt sen 

sille nuorelle, et sä voit luottaa tähän ihmi-

seen.” (H3) 

 

Vuorovaikutus- ja luotta-

mussuhde 

 

 



 
 

LIITE 4. Lupa opinnäytetyön tekemiseen 

 

 

 



 
 

 


