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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ko-
kemuksia Väestöliitossa kehitetystä Arki Haltuun -hankkeen sekvenssimenetelmään 
perustuvasta perhetyöstä. Tutkimus kartoitti lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden käsi-
tyksiä sekvenssimenetelmän käyttämisen tuottamista muutoksista asiakasperheiden ar-
jessa. Lisäksi tutkimus kartoitti lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä sek-
venssimenetelmän tuottamista muutoksista lastensuojelun asiakasperheissä. Lastensuo-
jelun sosiaalityöntekijöiltä kysyttiin tutkimuksessa myös kehittämisehdotuksia Arki 
Haltuun -hankkeen sekvenssimenetelmästä. 
 
Tutkimus on kvalitatiivinen ja sen aineisto kerättiin kyselylomakkeilla lastensuojelun 
sosiaalityöntekijöiltä. Kyselylomakkeet lähetettiin heille sähköpostitse. Aineistoa kertyi 
kuudelta lastensuojelun sosiaalityöntekijältä. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysiä 
käyttäen. 
 
Lastensuojelun sosiaalityöntekijät olivat tyytyväisiä Arki Haltuun -hankkeen perhetyö-
hön. Tutkimuksen päätuloksina nousi esiin, että Arki Haltuun -hankkeen perhetyöllä 
saavutettiin lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kokemusten perusteella toivottuja 
muutoksia asiakasperheiden arkeen. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät kokivat, että 
perheiden arki jäsentyi sekä muuttui paremmin hallittavissa olevaksi. Tämän lisäksi 
lastensuojelun sosiaalityöntekijät arvioivat, että perheissä tapahtui työskentelyn aikana 
toivottuja muutoksia. He kokivat, että vanhemmuus vahvistui ja lapsen tai lapsien tar-
peet otettiin perheissä huomioon entistä paremmin. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät 
arvioivat lastensuojelullisen huolen vähentyneen puolessa tutkimuksessa arvioiduista 
asiakasperheistä. 
 
Sekvenssimenetelmän lastensuojelun sosiaalityöntekijät kokivat konkreettiseksi sekä 
sen tarjoaman tuen näkyväksi. Lisäksi he katsoivat, että tiedonsaanti asiakasperheiden 
arjesta lisääntyi. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät esittivät, että Arki Haltuun -
hankkeen resursseja lisättäisiin ja siten kehitettäisiin toimintaa. Tärkeimpinä kehittämis-
ehdotuksina he nostivat esiin perhetyöskentelyn keston pidentämisen sekä eri verkosto-
työmuotojen ja jälkiseurannan lisäämisen. 
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ABSTRACT 
 
 
Lönnberg, Sari. 
Experiences and Developing Suggestions of Child Welfare Social Workers on a Family 
Work Project by the Family Federation of Finland. 
67 p., 4 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Spring 2010. 
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services. 
Degree: Bachelor of Social Services. 
 
The aim of this study was to find out child welfare social workers’ experiences and 
opinions on a new family work method developed in the Family Federation of Finland. 
Another purpose was to gather their developing suggestions of the new family work 
method. The new method of family work aims to improve child welfare client families 
in their daily life using a sequence map. 
 
This study was qualitative. The research material was collected using a questionnaire 
with open questions from six social workers. The questionnaire was sent via e-mail. The 
material was analysed using content analysis. 
 
The results of this study showed that the social workers were satisfied with the new 
family work method. They evaluated that their client families’ daily life had become 
more predictable and controllable. The social workers also estimated that the parenting 
skills improved and the child’s or children’s needs were considered better than before 
using the sequence map. They also experienced that the concern of the family’s 
situation was decreased on some families during the family working period. The social 
workers also experienced that their knowledge of the families’ situations improved 
because the sequence method provided such a concrete support. 
 
Based on the results it might be a good idea to develop the new family work method by 
extending the time of the family work period and increasing the co-operation between 
officials, family workers and the family’s network. Furthermore the new method could 
be also developed by increasing the follow-up after the family work period has finished. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: family, child welfare, daily, qualitative study, social worker, experience, 
develop, suggestion 
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1 JOHDANTO 

 

 

Sosiaalialan kiinnostuksen kohteena ovat jo pidemmän aikaa olleet lapset, perheet ja 

perhetyö (Helminen 2006, 28; Forsberg, Ritala-Koskinen & Törrönen 2006, 5). Myös 

erinäiset lainsäädäntöuudistukset liittyvät poliittisten ohjelmien rinnalla lasten hyvin-

voinnin tarkastelemiseen erityisesti perheissä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006.). 

Esimerkiksi uudistettu lastensuojelulaki (2007/417) suuntaa katseensa laaja-alaisesti 

koko perheen hyvinvointiin lapsen edun edistämisen rinnalla. Myös uudistuksen alla 

oleva sosiaalihuoltolaki tähtää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2010). 

 

Olen ollut kiinnostunut lapsiperheistä sekä perhetyöstä opiskeluaikani alusta lähtien. 

Kiinnostukseni on suuntautunut muun muassa lastensuojelussa jatkuvaan huostaanotto-

jen lisääntymiseen ja erilaisten lastensuojelun työmenetelmien kehittämispaineisiin. 

Uusien työmenetelmien ja -muotojen kehittäminen on mielestäni yksi tapa vaikuttaa 

huostaanottojen vähenemiseen. Mielestäni lapsiperheiden kohtaamat uudenlaiset haas-

teet, kuten työn ja vapaa-ajan yhdistäminen, lisäävät työmenetelmien kehittämistyön 

tarvetta. 

 

Lapsiperheet ja niiden arki on kokenut suuria muutoksia viime vuosikymmeninä. Työn, 

vapaa-ajan ja perheelle suunnatun ajan rajat ovat hämärtyneet ja niiden yhdistäminen 

toimivaksi kokonaisuudeksi vaikeutunut. Vanhemmille on haastavaa vastata samanai-

kaisesti kasvaviin työelämän vaatimuksiin, kun heidän pitäisi saada lasten arki säännöl-

liseksi, turvalliseksi ja ennakoitavaksi. Näin ollen perheiden huonovointisuus on lisään-

tynyt muun muassa arjen säännöllisyyden puuttumisen kautta. Näin myös tuen ja uu-

denlaisen perhetyön tarve on lisääntynyt. (Helminen 2006, 28–31.) 

 

Uudenlaisten haasteiden esilletulo on haastanut perhetyön etsimään uusia perhetyön 

työmenetelmiä ja -muotoja. Tämän päivän perhetyölle onkin ominaista että sekä kunta-

hallinto että erilaiset järjestöt etsivät erilaisten projektien avulla uusia työmuotoja ja -

käytäntöjä vastaamaan esille tulleisiin uudenlaisiin haasteisiin. (Nätkin & Vuori 2007, 

15.)



7 

Väestöliiton Arki Haltuun -hanke käynnistettiin vuonna 2007 Väestöliiton tuottamassa 

lastenhoidossa esille nousseen uuden perhetyömenetelmätarpeen vuoksi. Lukuisissa 

asiakasperheissä oli havaittu, ettei käytettävissä olevalla perhetyöllä voitu riittävästi 

tukea tietynlaisia asiakasperheitä. Tarvittavaa työmenetelmää, joka riittävästi puuttuisi 

perheiden kaoottiseen arkeen ja sen rakenteisiin, ei jo olemassa olevista perhetyömene-

telmistä löytynyt. Näin syntyi Arki Haltuun -hanke, jossa kehitetään erityisesti ajankäy-

tön ohella arkeen ja sen rakenteisiin kohdistuvaa, sekvenssimenetelmään perustuvaa 

perhetyötä. (Korvela & Kupiainen 2009, 26–27.) 

 

Tässä opinnäytetyössäni tarkastelen Arki Haltuun -hankkeessa kehitettävää sekvenssi-

menetelmää lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta. Kyseisessä perhetyös-

sä lapsiperheiden arkea tarkastellaan ajan, rakenteiden ja rytmin avulla tavoitteenaan 

luoda asiakasperheille toimiva, ennakoitava ja säännöllinen arki. Hankkeen perhetyön 

menetelmänä käytetään sekvenssikarttaa, johon merkitään asiakasperheen arjessa toteu-

tettavat toiminnot ja rutiinit (liite 4). 

 

Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus. Sen tavoitteena on tuottaa tietoa lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöiden kokemuksista Arki Haltuun -hankkeen perhetyön toteuttamisesta, 

vaikutuksista ja kehittämisestä. Näin hankkeen perhetyötä voidaan kehittää edelleen. 

Valitsin sosiaalityöntekijöiden näkökulman työhöni, sillä sosiaalityöntekijät ovat kes-

keisiä toimijoita hankkeen kannalta ja tarjoavat ikään kuin ulkopuolisen havainnoijan 

sekä toimijan arvion hankkeen perhetyöstä. Tämän takia olenkin erityisen kiinnostunut 

sosiaalityöntekijöiden näkemyksistä Arki Haltuun -hankkeesta, sillä he voivat arvioida 

sitä ikään kuin ulkopuolisen tarkkailijan roolista. Näin mielestäni korostuu nimenomaan 

perhetyön tuottama mielikuva ja tulokset perhetyön toimivuudesta osana lastensuojelun 

perhetyötä. 

 

Opinnäytetyöni aihealueen olen saanut Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöto-

rilta alkuvuodesta 2008. Tuolloin Väestöliitto esitteli toiveensa hankkeessa toteutetta-

vista opinnäytetöistä. Lopullinen aiheeni sosiaalityöntekijöiden näkemyksistä, koke-

muksista ja kehittämisehdotuksista sinetöityi Väestöliitossa syksyllä 2008. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS 

 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on tarkastella Väestöliiton Arki Haltuun -hankkeessa ke-

hitettyä perhetyömenetelmää, sekvenssimenetelmää, lastensuojelun sosiaalityöntekijöi-

den näkökulmasta. Tavoitteenani on kartoittaa lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden 

näkemyksiä, kokemuksia ja kehittämisehdotuksia Arki Haltuun -hankkeen perhetyöstä. 

 

Koska Arki Haltuun -hankkeen perhetyö keskittyy nimenomaan perheen arjen hallinnan 

tukemiseen, opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää sosiaalityöntekijöiden kokemuk-

sia sekvenssimenetelmän vaikutuksista asiakasperheiden arkipäivään. Tarkoitukseni on 

myös kartoittaa sosiaalityöntekijöiden kokemuksia hankkeen perhetyön vaikutuksista 

asiakasperheisiin. Selvitän myös sosiaalityöntekijöiden arvioita sekvenssimenetelmästä 

sekä sen vaikutuksista asiakasperheisiin lastensuojelullisen huolen näkökulmasta. Opin-

näytetyöni tarkoituksena on edellä mainittujen seikkojen lisäksi tuottaa tietoa lastensuo-

jelun sosiaalityöntekijöiden kehittämisehdotuksista sekvenssimenetelmän kehittämis-

työn jatkoa ajatellen. 
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3 PERHETYÖ 

 

 

Käsite perhe voidaan määritellä monen eri näkökulman kautta. Perinteisesti perhettä on 

määritelty samassa taloudessa elämisen avulla. Perhetyössä, jossa perhe on työskente-

lemisen kohteena, perhe-käsite voidaan määritellä sen asian kautta, minkä kanssa työs-

kennellään. Lisäksi on huomioitava, miten työstettävä asia liittyy lapsen aikaisempiin, 

nykyisiin ja jopa tuleviin ihmissuhteisiin. Koska perhemuodot ovat tulleet entistä mo-

nimuotoisimmiksi, tulisi perhetyötä aloiteltaessa selvittää keitä lapsen perheeseen kuu-

luu ja ketkä ovat lapselle merkittävät ihmiset. (Heino 2008, 29.) 

 

Perhetyötä on tehty jo 1800-luvulla kirkon vaivaishoidon ja maallisen hyväntekeväi-

syystyön muodoissa. Lastensuojelun perhetyön synty ajoittuu toisen maailmansodan 

jälkeiseen aikaan. Ero tuolloin tehdyn ja tämän päivän perhetyön välillä on merkittävä, 

sillä aiemmin perhetyö oli ilman ammatillista koulutusta toteutettavaa toimintaa esimer-

kiksi köyhien perheiden parissa. Perhetyön alkuvaiheisiin liittyy myös järjestöjen suuri 

rooli palvelujen tuottajana. Vähitellen myös julkinen sektori alkoi toteuttaa perhetyötä. 

(Nätkin & Vuori 2007, 10–16; Heino 2008, 20.) 

 

Erityisesti 1980-luvulla eletty laitosvastainen näkemys edesauttoi perhetyön kehittymis-

tä osaksi julkista palvelun tuottamista. Nyt 2000-luvulla perhetyötä toteutetaan ja kehi-

tetään monilla eri ammatillisilla areenoilla ja sen tavoitteena on tukea perhettä eri elä-

mäntilanteissa ja arjessa. Sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan perhettä ottamaan vas-

tuuta omista velvollisuuksistaan kuitenkaan syyllistämättä perhettä. (Nätkin & Vuori 

2007, 10–16; Heino 2008, 20.) 

 

Perhetyötä on kehitetty 2000-luvulla erityisesti erilaisten kehittämishankkeiden ja -

projektien avulla. Projektit ja hankkeet ovat ajallisesti hahmotettavia, tiettyjä vaiheita 

sisältäviä ja asetettuihin tavoitteisiin pyrkiviä hankkeita. Lisäksi niissä tavoitellaan aina 

jotain uutta. (Virtanen 2000, 30–31.) Ne ovat myös erillisten, julkisen sektorin ulkopuo-

listen, instanssien rahoittamia. Näitä instansseja voivat olla esimerkiksi kansallisissa 

hankkeissa Raha-automaattiyhdistys tai kansavälisissä hankkeissa EU-hankerahoitus. 

Suomessa perhetyön kehittämishankkeita on toteutettu 2000-luvulla useita kymmeniä. 

(Järvinen; Lankinen; Taajamo; Veistilä & Virolainen 2007, 70–71.) 
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3.1 Perhetyön määrittely 

 

Perhetyö on osittain jäsentymätön käsite, sillä sen sisältöä ei ole määritelty tarkasti lain-

säädännössä. Perhetyön toimintamuodot ja -tavat ovat moninaisia ja se nähdäänkin 

usein vielä pikemmin työmenetelmänä kuin erillisenä työalana. Perhetyön voidaan aja-

tella olevan perheiden arjen tukemista niin yleisissä kuin erityisissä sosiaalipalveluissa. 

Perhetyötä voidaan tehdä perheiden kotona tai yleisemmin perheiden parissa tehtävän 

työn yhteydessä. (Järvinen ym. 2007, 10–15.) 

 

Heino (2008, 39) kuvailee tutkimuksessaan perhetyön käsitteistön sekavuutta niin asi-

akkaille kuin työntekijöillekin. Sama käsite voi tarkoittaa eri asioita eri perhetyötä to-

teuttavissa tahoissa. Siksi olisikin tärkeää, että perhetyön käsitteistöä selkiytetään, jotta 

asiakkaat saisivat mahdollisimman selkeän kuvan heidän kanssaan toteutettavasta per-

hetyöstä. 

 

Perhetyö näyttäytyy arjen tukijana erilaisissa muodoissa. Se voi olla asiakasperheiden 

epävirallista tukemista tai laajempaa puuttumista ja tukemista erilaisten viranomaisver-

kostojen avulla. Perhetyötä voidaan tehdä millä palvelusektorilla hyvänsä hoito- tai so-

siaalityössä, päivähoidossa, koulussa tai kotihoidossa. Perhetyöllä voidaan tarkoittaa 

lastensuojelullisia, terapeuttisia tai ennaltaehkäiseviä palveluita. Perhetyö muotoutuu 

usein perheen elämäntilanteen ja sen tavoitteiden mukaan. (Järvinen ym. 2007, 10.) 

 

Perhetyötä voidaan sen hahmottamisen helpottamiseksi jäsentää jakamalla se kahteen, 

erilaisia tehtäviä ja merkityksiä sisältävään, kategoriaan. Ensimmäinen kategoria, ennal-

taehkäisevä perhetyö, sisältää muun muassa päivähoidon, neuvolan tai kotipalvelun 

järjestämän perhetyön. Lapsen ja perheen tilanteessa ei varsinaista huolta ole tällöin 

vielä syntynyt, vaan pikemminkin kyse on tilanteen ihmettelystä. Ennaltaehkäisevässä 

perhetyössä lapsi ja perhe eivät vielä ole esimerkiksi sosiaalitoimen lastensuojelun asi-

akkaina. (Heino 2008, 15; Järvinen ym. 2007, 32–34.) 

 

Toinen perhetyön kategoria, lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, on jo sosiaalitoimen 

järjestämää sosiaalityötä. Tällöin lapsi ja perhe ovat lastensuojelutarpeen selvityksen 

jälkeen tulleet lastensuojelun asiakkaiksi. (Heino 2008, 15.) Lastensuojelutarpeen selvi-

tys käynnistyy, kun lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus hänestä syntyneen huolen 
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perusteella (Sosiaaliportti 2010). Lastensuojelun perhetyöhön liittyy kasvanut huoli lap-

sen ja perheen tilanteesta. Perheen huonon tilanteen jatkuessa huostaanoton syntyminen 

on mahdollista. Tällaisiin tilanteisiin lastensuojelun perhetyö voi tuoda tukea perheen 

jaksamiseen niin yksilön kuin koko perheenkin tasolla. (Järvinen ym. 2007, 32–34.) 

 

Perhetyö voidaan määritellä myös työn sisältämien tavoitteiden kautta, sillä se on ta-

voitteellista ja ammatillista työskentelyä perheen tukemiseksi erilaisissa elämäntilan-

teissa ja muutoksissa. Se käyttää hyväksi erilaisten ammattiryhmien taitoja ja osaamista, 

jotta perhe saisi mahdollisimman monipuolisen avun ja tuen vaikean elämäntilanteen 

läpikäymisessä. Perhetyössä pidetään tärkeänä usean erikoistuneen alan osaamisen ja 

tiedon yhdistämistä ja hyödyntämistä. Toisin sanoen moniammatillinen työskentely on 

tärkeä osa perhetyön toteutusta. (Nätkin & Vuori 2007, 7; Järvinen ym. 2007, 10–15). 

 

Perhetyön määritteleminen voi tapahtua sen perustehtävän kautta. Jokainen kunta, työ-

yhteisö, projekti tai tiimi määrittelee oman perhetyönsä omien perustehtäviensä avulla. 

Perhetyön erilaiset käsitteet voivat viitata muun muassa paikkaan tai organisaatioon, 

joka perhetyötä tarjoaa. Esimerkiksi neuvolan perhetyö viittaa selkeään, konkreettiseen 

paikkaan, jossa perhetyötä toteutetaan. Myös perhetyön pyrkimys voi olla perhetyön 

määrittelijä. Esimerkiksi ennaltaehkäisevä perhetyö viittaa pyrkimykseen puuttua per-

heen tilanteeseen riittävän varhain, jotta vältyttäisiin esimerkiksi lapsen huostaanotolta. 

(Heino 2008, 44–45.) 

 

Perhetyön määritys voi viitata myös tapaan, jolla perhetyötä käytännössä tehdään. Käsi-

te toiminnallinen perhetyö viittaa metodiin, jolla perhetyötä toteutetaan. Perhetyö voi-

daan myös määritellä työn kohteen avulla. Esimerkiksi vauvaperhetyössä perhetyö mää-

ritellään työn kohteen, vauvojen, kautta. Näiden perhetyön määrittelytapojen lisäksi 

perhetyöhön sisältyy joukko laitoksista kotiin jalkautuneita perhetyön muotoja. Tähän 

joukkoon kuuluu esimerkiksi lastensuojelun avohuollon perhetyö. (Heino 2008, 44–45.) 

 

 

3.2 Perhetyön kohde ja tavoitteet 

 

Perhetyön kohteena ovat perheet ja niiden jäsenet. Perheiden avun ja tuen tarpeet vaih-

televat ja ovat kunkin asiakasperheen kohdalla yksilöllisiä. Näin esimerkiksi perhetyön 
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työmenetelmien monipuolisuus tulee näkyväksi. Vaikka jokaisella asiakasperheellä on-

kin asetettuna omat tavoitteet, on kaikella perhetyöllä yhteisiä tavoitteita. Perhetyötä 

perustellaan usein lapsen edulla. Niin yhteiskunta kuin sen lainsäädäntökin takaavat 

lapselle turvallisen, hänen etunsa huomioonottavan kasvun ja kehityksen. Perhetyön 

motiivina onkin usein syystä tai toisesta syntynyt huoli lapsesta ja hänen perheestään. 

Huolen rakentuminen syntyy perhettä tai lasta uhkaavista tekijöistä sekä tiedosta niin 

sanotun tavallisen perheen toiminnasta. (Nätkin & Vuori 2007, 9; 18–23; Järvinen ym. 

2007, 15.) 

 

Perhetyön tarkoituksena on pieniin asioihin vaikuttaminen, jotta perheen arjessa jaksa-

minen tulisi mahdollisimman hyvin tuetuksi. Lisäksi perhetyön tavoitteena on tukea 

perheen arjessa selviytymisen edellytyksiä. Perhetyön yleisenä päämääränä voidaan 

pitää tilannetta, jossa perhe selviytyy itsenäisesti arjesta ja sen hyvinvointi on selkeästi 

lisääntynyt. (Järvinen ym. 2007, 10–15.) Tämänkaltainen perhetyön tarkoituksen mää-

rittely kohdistuu nimenomaan opinnäytetyöni näkökulmaan perhetyöstä arjen ja sen 

hallinnan edistäjänä. Opinnäytetyöni liittyy perhetyöhön, jossa vaikutetaan perheen ar-

keen ja siinä selviytymisen edellytyksiin. 

 

 

3.3 Perhetyön sisällöt, teemat ja osa-alueet 

 

Jokaisella perhetyötä toteuttavalla taholla on yhteisiä sisällöllisiä osa-alueita ja teemoja 

toteutettavassa perhetyössä. Nämä osa-alueet ja teemat ovat niin sanotusti yleismaail-

mallisia perhetyön sisältöjä, jotka näyttäytyvät enemmän tai vähemmän kaikessa toteu-

tettavassa perhetyössä. Perhetyössä kohdataan erilaisia perheitä, joiden avun ja tuen 

tarve vaihtelee. Perhetyö voi kohdentua myös tuen tarpeen mukaan, jolloin sen sisällöt 

voivatkin olla hyvin monimuotoisia. (Heino 2008, 48; Järvinen ym. 2007, 84.) 

 

Perhetyön yleismaailmallisia teemoja ja osa-alueita ovat suhdeperustaisuus, ajoitus ja 

kesto, moniulotteisuus, asiantuntijuus sekä vapaaehtoisuus, kontrolli ja luottamukselli-

suus. Suhdeperustaisuus viittaa siihen, että perhetyön tulisi olla riittävän lähellä perhet-

tä, mutta silti sopivan etäällä. Perheelle tulee siis tarjota riittävää tukea siten, että se itse 

myös pyrkii toimimaan aktiivisesti perhetyön tavoitteiden suuntaisesti. Perhetyön ajoi-

tus ja kesto on myös yksi perhetyön sisällöllinen osa-alue. Perhetyö tulisi siis käynnistää 
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riittävän ajoissa asiakasperheessä ja sen tulisi kestää perheen tarvetta vastaavan ajan. 

Liian lyhyt tai pitkä perhetyön interventio ei ole edullista niin sitä toteuttavalle taholle 

kuin asiakasperheellekään. (Heino 2008, 48–50.) 

 

Perhetyöhön liittyy myös moniulotteisuus. Perheelle tulisi tarjota riittävän paljon erilai-

sia avun ja tuen muotoja monin eri keinoin ja tavoin. Näin perhetyössä toteutuu sekä 

yksilön että perhekokonaisuuden tukemisen muodot. Perhetyön tulee myös perustua 

asiantuntijuuteen. Perhetyön toteuttajalla tulee olla riittävät tiedolliset valmiudet perhe-

työn toteuttamiseen. Lisäksi on tärkeää osata sovittaa aiempi tieto asiakaslapsen ja -

perheen tilanteeseen. Perhetyön sisältöön liittyy myös luottamuksellisuus, vapaaehtoi-

suus ja riittävän kontrollin tarjoaminen asiakasperheelle. Perhetyön tarkoituksena on 

luoda avoin ja luottamuksellinen suhde perheeseen, jotta sen tavoitteiden toteutuminen 

olisi mahdollisimman sujuvaa. Perheen tulee myös ymmärtää, että perhetyö perustuu 

vapaaehtoisuuteen sen toteuttamisesta samalla, kun sen työntekijät asettavat perheelle 

rajat, joiden puitteissa perhetyötä toteutetaan. (Heino 2008, 48–50.) 

 

Perhetyön yleiseksi osa-alueeksi voidaan nimetä esimerkiksi perhetyössä yleisesti toteu-

tettava verkostotyö. Verkostotyöllä perhetyössä tarkoitetaan eri ammattilaisten sekä 

perheen lähiverkostojen kanssa tehtävää yhteistyötä. Tarkoituksena on asiakasperheen 

kokonaistilanteen hahmottamisen helpottaminen sekä kokonaisvaltaisen tuen tarjoami-

nen. (Järvinen ym. 2007, 154.) 

 

Perhetyön sisällöillä tarkoitetaan käytännön perhetyön kohdentumista tiettyyn perheen 

elämänosa-alueeseen, joka vaatii erityistä tukea. Sisällöt voivat myös saman asiakasper-

heen kohdalla vaihdella perhetyön prosessin eri vaiheissa. Perhetyön sisältöjä voivat 

olla muun muassa kodin arjen hallinnan ja toimintakyvyn tukeminen, parisuhteen ja 

vanhemmuuden tukeminen, lasten hoidossa ja kasvatuksessa tukeminen sekä lapsen 

edun turvaaminen. (Järvinen ym. 2007, 84.) 

 

Parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen voi myös olla käytännön perhetyön toteutta-

misen sisältö, sillä perhetyön kannalta parisuhteen laadulla ja toimivuudella on suuri 

merkitys. Jos parisuhteessa on ongelmia, ne usein heijastuvat vanhemmuuteen ja sitä 

kautta koko perheeseen. Perhetyössä voidaankin käsitellä parisuhteeseen ja vanhem-

muuteen liittyviä rooleja, vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Perhetyö voi kohdentua 
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myös lastenhoidossa ja kasvatuksessa ohjaamiseen. Tällöin perhetyön tehtävänä on 

vanhempien kasvatustietoisuuden ja kasvattajaroolin vahvistaminen. Tarkoituksena on 

huolehtia lasten perushoivasta ja -turvallisuudesta sekä tukea vanhempia näiden tehtävi-

en hoitamisessa. Perhetyön kohdentumisella lapsen edun turvaamiseen tarkoitetaan las-

ten laillisten oikeuksien toteutumisen seurantaa asiakasperheissä. Jos perheen elämänti-

lanne on liian ongelmallinen lapsen etujen toteutumiseksi, on perhetyön syytä kohdistaa 

voimavaransa jatkotuen saamiseksi esimerkiksi lastensuojeluilmoituksen tai huolen pu-

heeksi oton avulla. (Järvinen ym. 2007, 85.) 

 

 

3.4 Perhetyö lastensuojelussa 

 

Perhetyötä koskevat tarpeet ovat viime vuosina kasvaneet yhteiskunnallisten muutosten 

myötä, sillä ne heijastuvat perheiden arkeen ja elämään. Erityisesti työn, perheen ja va-

paa-ajan rajojen hämärtyminen on tuonut muutospaineita lapsiperheiden arkeen. Van-

hempia ja sitä kautta myös koko perhettä koskevat työelämän kasvavat vaatimukset 

vaikuttavat lapsiperheiden hyvinvointiin. Työ vaatii entistä enemmän vanhempien ai-

kaa, mikä vähentää perheiden yhteisen ajan määrää. Koska vanhemmat nipistävät mene-

tetyn ajan omasta vapaa-ajastaan, näkyvät helposti väsymisen merkit perhe-elämässä ja 

tuen tarve kasvaa. Perhetyötä tarvitaankin entistä enemmän niin vanhempien kasvatus-

työn tuen antajaksi kuin lapsen turvallisen kasvun takaajaksi. (Helminen 2006, 28–31; 

Järvinen ym. 2007, 15.)  

 

Lastensuojelun perhetyö on pitkäkestoista ja intensiivistä työskentelyä lapsen ja perheen 

arjen tukemiseksi. Sen tavoitteena on selvittää ja arvioida perheen tilannetta ennaltaeh-

käisevää perhetyötä kattavammin. Perheen elämäntilanteen muutosta koskevat tavoitteet 

määritellään asiakassuunnitelmaneuvotteluissa, yhteistyössä perheen ja sosiaalitoimen 

työntekijöiden kesken. Työskentely yhdessä hyväksyttyjen muutosten aikaansaamiseksi 

tapahtuu perheen ja ammattilaisten tiiviissä yhteistyössä, jotta työntekijöiden tarjoama 

tuki todella tavoittaisi asiakasperheen. Perhetyön tarkoituksena lastensuojelussa onkin 

antaa perheille mahdollisuus parantaa kodin olosuhteita moniammatillisen työskentelyn 

voimin. (Järvinen ym. 2007, 43–45.) 
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3.5 Lastensuojelun perhetyön lainsäädäntö ja asiakkuusprosessi 

 

Perhetyö on määritelty lastensuojelulaissa yhdeksi lastensuojelun avohuollon tukitoi-

menpiteistä. Muita tukitoimenpiteitä voivat olla myös muun muassa perheen taloudelli-

nen tukeminen tai tukiperheiden tarjoaminen. Lisäksi lastensuojelulaissa (L1, § 2) mää-

ritellään myös vanhempien ja vanhemmuuden tukeminen kasvatustehtävässään, joten 

tämä on myös perhetyöhön liittyvä tavoite lapsen edun turvaamisen ohella. Näin ollen 

lastensuojelulaki on yksi laeista, johon perhetyö nojaa. Lastensuojelulain myötä perhe-

työlle tulee myös lastensuojelullisia odotuksia. Sen tarkoituksena on muun muassa en-

naltaehkäistä huostaanottojen syntymistä. (Järvinen ym. 2007, 11; Lastensuojelulaki 

2007/417, L 7 § 36; Heino 2008, 11.) 

 

Lastensuojelulaki velvoittaa kunnat lastensuojelun avohuollon järjestämiseen. Perheillä 

ei kuitenkaan ole lastensuojeluasiakkuuden kautta subjektiivista oikeutta avohuollon 

palveluihin ja sitä kautta perhetyöhön. Lastensuojelun avohuollon palvelut ovat tarve-

harkintaisia ja perustuvat lapsen ja perheen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tar-

vearvioon. Avohuollon palvelut, jotka sisältävät perhetyön, ovat kunnissa määrära-

hasidonnaisia lapsi- ja perhekohtaisia palveluita. (Heino 2008, 16.) 

 

Lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelulla tarkoitetaan toimenpideprosessia, johon kuu-

luu eri vaiheita. Kun sosiaalitoimen lastensuojelu on saanut lastensuojeluilmoituksen, 

alkaa lastensuojelutarpeen selvitys. Jos todetaan, että lastensuojeluun on tarvetta, alkaa 

perheelle ja lapselle sopivan avohuollon tukitoimen kartoitus. Lisäksi lastensuojelupro-

sessiin voi liittyä lapsen kiireellisen sijoituksen ja huostaanoton vaiheet sekä niihin liit-

tyvän sijaishuollon vaihe. Lastensuojeluprosessin viimeiseen vaiheeseen liittyy jälki-

huollon tukitoimia. Lapsen lastensuojeluprosessista ja sen kaikista vaiheista vastaa hä-

nelle nimetty sosiaalityöntekijä. (Heino 2008, 15.) 

 

Lastensuojelun tarpeen kartoittaminen perustuu lapsesta tehtyyn lastensuojeluilmoituk-

seen. Lapsen tilanteesta syntynyttä huolta lähdetään lastensuojelun sosiaalityöntekijän 

toimesta kartoittamaan yhdessä lapsen perheen kanssa. Mikäli sosiaalityöntekijä kokee 

perheen tilanteen lastensuojelullisen huolen näkökulmasta tukea vaativaksi, voidaan 

asiakasperheessä aloittaa avohuollon tukitoimia, kuten esimerkiksi perhetyötä. (Sosiaa-

liportti 2010.) 
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4 SOSIAALITYÖNTEKIJÄN ROOLI PERHETYÖSSÄ 

 

 

Koska tutkimukseni kohteena ovat lastensuojelun sosiaalityöntekijät, käsittelen tässä 

luvussa heidän roolejaan eri perhetyön kentillä. Katsastan aluksi sosiaalityöntekijöiden 

tehtäviä ja vastuualueita lastensuojelun perhetyössä. Tämän jälkeen siirryn käsittele-

mään sosiaalityöntekijöiden merkitystä ja toiminta-aluetta Arki Haltuun -hankkeen per-

hetyössä. 

 

 

4.1 Sosiaalityöntekijä lastensuojelun perhetyössä 

 

Sosiaalityöntekijöiden tehtäviin sosiaalihuollossa kuuluu muun muassa asiakkaiden 

ongelmien tunnistus sekä heidän itsenäisen selviytymisen arviointi ja tukeminen. Lisäk-

si sosiaalityöntekijät järjestävät ja päättävät tarvittavista tukitoimenpiteistä, palveluista 

ja etuuksista. (Räty 2007, 55.) 

 

Lastensuojelun avohuollossa sosiaalityöntekijällä on päätösvalta ja valvontavastuu kai-

kissa lasta koskevissa asioissa. Sosiaalityöntekijä myös valvoo, että lapsen etu toteutuu. 

Lastensuojelulain mukaan jokaiselle lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle nime-

tään hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä. Hän vastaa, että lapsi perheineen saa 

kaikki tarvitsemansa ja tarkoituksenmukaiset palvelut ja tukitoimet, kuten perhetyötä. 

(Räty 2007, 58; 132.) 

 

Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteeksi on määritelty lastensuojelulaissa muun 

muassa perhetyö. Sillä tarkoitetaan erityisesti perheen kotona tehtävää perhetyötä, kuten 

keskusteluapua tai tukea ja opastusta arjen toiminnoissa. (Räty 2007, 205–208.) Tämän-

kaltainen perhetyö on juuri Arki Haltuun -hankkeessa toteutettavaa, kotona tehtävää 

perhetyötä. Lainsäädännössä määriteltynä lastensuojelun perhetyön tarkoituksena on 

tukea vanhempia kasvatustehtävässä erilaisin arviointi- ja tukitoimin sekä edistää lasten 

hyvinvointia (Räty 2007, 205–208). 

 

Perhetyö kytkeytyy lastensuojeluprosessin kaikkiin eri vaiheisiin. Lastensuojeluprosessi 

käynnistyy, kun sosiaalityöntekijä saa tiedon mahdollisesta lastensuojelutarpeessa ole-
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vasta lapsesta. Lastensuojeluilmoituksen vastaanottamisen jälkeen sosiaalityöntekijä 

kartoittaa yhdessä muiden viranomaisten kanssa tarvetta lastensuojelulle. Jos perheen 

tilanteesta näkyy jo kartoituksen alkaessa tarvetta erityiselle tuelle, voi sosiaalityönteki-

jä käynnistää jo tilanteen kartoitusvaiheessa perhetyön kyseisessä perheessä. Tällöin 

sosiaalityöntekijä delegoi osan perheen tilanteen selvittämiseen liittyvistä tehtävistä 

perhetyöntekijälle. Kun sosiaalityöntekijä arvioi lapsen ja perheen lastensuojelutarpeen 

parityöskentelynä, on hänen arvioitava kenen viranomaisen kanssa selvitys on oleel-

lisinta tehdä. (Heino 2008, 44–45.) 

 

Perheen ja lapsen tilanteen kartoituksen tarkoituksena on selvittää perheen täsmällinen 

avuntarve. Näin sosiaalityöntekijä voi tehdä oikean suuntaisia ratkaisuja perheelle 

myönnettävistä palveluista ja tukitoimista. Tilanteen kartoitus tähtää myös siihen, että 

perheen ja lapsen tilanteeseen pystyttäisiin puuttumaan mahdollisimman varhain tarvit-

tavin tukitoimin. Näin pyritään ehkäisemään perheen ja lapsen tilanteen huononeminen. 

(Heino 2008, 44–45.) 

 

Kun sosiaalityöntekijä on saanut lastensuojelutarpeen arvioinnin päätökseen, voi lapsen 

ja perheen lastensuojeluasiakkuus alkaa tai prosessi päättyä. Jos sosiaalityöntekijä kat-

soo perheen ja lapsen olevan lastensuojelun tarpeessa, voi hän käynnistää perhetyön 

perheessä, jos se vastaa perheen tuen tarvetta. Perhetyötä käynnisteltäessä asiakasper-

heessä perhetyöntekijät tekevät lisäselvityksiä perheen tilanteesta ja avun tarpeesta. 

(Heino 2008, 44–46.) 

 

Perhetyön alettua lastensuojelun avohuollon asiakasperheessä, vastaavat nimetyt perhe-

työntekijät perheisiin tehtävistä kotikäynneistä, niiden suunnittelusta sekä perheen tilan-

teen arvioimisesta. Koko perhetyön tekemisen ajan sosiaalityöntekijä on vastuussa lap-

sen ja perheen lastensuojelun asiakkuusprosessista. Perhetyöntekijöiden vastuu rajoittuu 

siis perhetyön prosessiin. Sosiaalityöntekijän rooli perhetyön prosessissa liittyy lähinnä 

perhetyön alku-, väli-, ja loppuarviointiin osallistumiseen sekä päätöksentekoon koskien 

asiakkuuden jatkumista tai päättymistä. (Heino 2008, 52.) 
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4.2 Sosiaalityöntekijä Arki Haltuun -hankkeen perhetyössä 

 

Arki Haltuun -hankkeessa tehdään yhteistyötä pääkaupunkiseudun kunnan tai kaupun-

gin lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa. Sosiaalityöntekijän roolina on ottaa 

yhteyttä hankkeen toteuttajiin ja tarjota asiakasperhettä, jolla kehitettävää sekvenssime-

netelmää kokeillaan ja käytetään. Tämän jälkeen sosiaalityöntekijä osallistuu yhdessä 

asiakasperheen ja hankkeen perhetyöntekijöiden kanssa aloitus-, väli- ja loppuneuvotte-

luihin. (Korvela & Kupiainen 2009, 26–27; Kupiainen 2010.) Keskimäärin neuvottelui-

ta järjestetään 3-4 kertaa yhdessä asiakasperheen, hankkeen perhetyöntekijöiden sekä 

sosiaalityöntekijöiden kesken (Kupiainen 2010.) 

 

Perhetyö käynnistyy yleensä lastensuojelun sosiaalityöntekijän Väestöliittoon osoitta-

man yhteydenoton perusteella. Hankkeen perhetyö alkaa aloitusneuvottelulla, jossa so-

siaalityöntekijä kertoo, miksi on toivonut perheelle juuri tämänkaltaista perhetyötä. Li-

säksi käydään läpi perheen ja sosiaalityöntekijän toiveet työskentelystä sekä asetetaan 

tavoitteet. Arki Haltuun -hankkeen työryhmän jäsenet taas esittelevät projektin työme-

netelmän ja -tavat. Aloitusneuvottelun lisäksi järjestetään väli- ja lopetusneuvottelut, 

joissa arvioidaan työskentelyn ja tavoitteiden toteutumista. Edellä mainittuihin neuvot-

teluihin osallistuvat sosiaalityöntekijä, asiakasperhe, Arki Haltuun -hankkeen projekti-

koordinaattori sekä hankkeen perhetyöntekijäpari. (Korvela & Kupiainen 2009, 27.) 

 

Kun Arki Haltuun -hankkeen perhetyöstä on aloitusneuvottelussa sovittu, aloitetaan 

kotikäynnit. Ne tehdään hankkeen perhetyötekijöiden toimesta parityönä ja käyntien 

kesto on keskimäärin 2–7 tuntia. Työskentelyn kokonaispituutta arvioidaan aloitus- ja 

välineuvotteluissa. Kunkin perheen tarpeet ja toiveet huomioidaan käyntien sovittami-

sella perheen päivään ajallisesti sopivaksi. Käynnit voidaan siis toteuttaa aamulla, ilta-

päivällä tai illalla. (Korvela & Kupiainen 2009, 26–27.) 

 

Kuten jo johdannossani totesin, lastensuojelun sosiaalityöntekijät eivät osallistu varsi-

naiseen perhetyöskentelyyn, vaan arvioivat Arki Haltuun -hankkeen perhetyötä ikään 

kuin ulkopuolisen tarkkailijan roolista. Näin ollen asiakasperheen tilanteen arvioiminen 

perustuu muun muassa hankkeen perhetyöntekijöiden informaatioon. Kuviossa 1 olen 

havainnollistanut sosiaalityöntekijöiden positiota suhteessa asiakasperheeseen. Tarkoi-

tuksenani on havainnollistaa sosiaalityöntekijöiden roolia hankkeen perhetyön sekä 
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asiakasperheen tilanteen arvioimisessa. Kuvio esittää lastensuojelun sosiaalityöntekijän 

roolia Arki Haltuun -hankkeen perhetyön käynnistyttyä asiakasperheessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Sosiaalityöntekijän positio suhteessa asiakasperheeseen Arki Haltuun -

hankkeen perhetyön aikana. 
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5 PERHETYÖ ARKI HALTUUN -HANKKEESSA 

 

 

Koska Arki Haltuun -hankkeen perhetyössä asiakasperheen arki on tarkastelun keskiös-

sä, käsittelen tässä luvussa sekvenssimenetelmään perustuvan perhetyön lisäksi arkea ja 

sen merkitystä lapsiperheissä. Kuten hankkeen nimikin jo kuvaa, nousee arki ja sen tar-

kastelu Arki Haltuun -hankkeen keskeisimmäksi teemaksi. Lisäksi fokusoin arjen tar-

kasteluni erityisesti ajan merkitykseen arkipäivässä. 

 

 

5.1 Arki, rutiinit ja niiden merkitys lapsiperheissä 

 

Arkea voidaan kuvailla rutiinien ja tottumusten tarjoamaksi levoksi jatkuvista valinnois-

ta. Sen avulla ihminen voi hetkellisesti olla rauhassa ulkopuolisilta vaatimuksilta. Arjen 

avulla voidaan pitää koko hyvinvointia yllä. Kun arki niin sanotusti pyörii, sisältää se 

lähes automatisoituneita rutiineja, jotka tarjoavat mahdollisuuden lepoon. Tärkeää on 

kuitenkin huomioida, että arki ei kulje itsekseen, vaan se sisältää paljon neuvottelua sen 

toteuttamiseksi. (Jokinen 2005, 10–12.) 

 

Kodin arjen hallinta ja arjessa selviytyminen ovat olennaisesti perheen omaa subjektii-

vista kokemusta. Näin ollen mitään kriteerejä mittaamaan perheen arjen hallintaa ei ole. 

Kuitenkin arjen hallinnan vaikeutuessa koko perheen hyvinvointi voi heiketä. Esimer-

kiksi odottamattomat elämäntilanteet ja elämänmuutokset voivat horjuttaa perheen ar-

kea ja rutiineja. Tällöin perhetyö voikin olla hyvä tukimuoto arjen hallinnan uudelleen 

saavuttamiseksi. Perhetyön tarkoituksena on ohjata, opastaa ja tukea perheen arjessa 

selviytymistä, jotta perhe oppisi selviytymään itsenäisesti. (Järvinen ym. 2007, 84–86.) 

 

Perheissä elettävässä arjessa syntyy perusluottamus elämään. Sen toiminnot ja niiden 

haltuun ottaminen luovat turvaa ja jatkuvuutta kaikille perheenjäsenille. (Jokinen 2005, 

120.) Perheen arkeen sisältyy kotona tapahtuvien toimintojen lisäksi rinnakkaista toi-

mintaa. Samalla kun kodin sisällä eletään arkea sitä tuottamalla, on koti toimintoineen 

vuorovaikutuksessa ulkopuolisen maailmaan ja sen kulttuuriin. Nämä ulkopuoliset toi-

minnot ohjaavatkin arkea kotitalouden sisällä. Arki on siis yhteydessä yhteiskuntaan ja 

sen muutoksiin. (Korvela 2003, 201.) 
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Arjen nouseminen julkiseen keskusteluun onkin suurelta osin yhteiskunnallisten muu-

tosten seurausta. Muun muassa globalisoituminen, tehokkuus, ja talouskasvu ovat luo-

neet arjesta näiden edellä mainittujen muutosten turvasataman. Arjen oletetaan suojaa-

van näiltä nopeilta muutoksilta. (Jokinen 2005, 15.) Hyvinvoinnin rakentuminen on 

ulkopuolisten toimintojen ohella yhteydessä arkeen ja sen hallintaan (Ellonen & Kor-

kiamäki 2006, 221). 

 

Arjen hallinta on merkittävä osa perheen elämänhallintaa. Jotta perheelle ja sen jäsenille 

syntyisi kokemuksia siitä, että he voivat vaikuttaa arkipäivässä tapahtuviin asioihin, on 

perheen elämän oltava jatkuvaa ja ennakoitavaa. Perheen arjen jatkuvuus ja ennakoita-

vuus syntyvät arjessa toistettavista rutiineista. Arjen rutiinit voivat liittyä muun muassa 

kodinhoitoon, talouteen ja vanhemmuuteen. Näiden rutiinien toistuminen ja arjen pyö-

rittäminen luovat elämään turvallisuutta ja jatkuvuutta. (Järvinen ym. 2007, 86.) 

 

Lasten hyvinvoinnin kannalta olennaista on arjen turvallisuus. Se syntyy, kun arki pe-

rustuu säännölliseen vuorokausirytmiin, hoivaan ja huolenpitoon sekä ennakoitaviin 

rytmityksiin unen, ruokailun ja ulkoilun välillä. Jos perhe kohtaa kriisin, on lasten kan-

nalta erityisen tärkeää kokea arki turvalliseksi näiden turvallisuutta synnyttävien rutiini-

en avulla. Näin luottamus kodin turvallisuudesta auttaa lasta selviytymään kohdanneesta 

kriisistä. Monilla lastensuojelun perhetyön asiakasperheillä on vaikeuksia saavuttaa 

selkeä päivärytmi arjen hallitsemiseksi erityisesti kriisitilanteissa. Tällöin perhetyön 

tulee ohjata vanhempia lasten tarpeiden huomioimisessa sekä selkeän arjen rakenteen 

saavuttamisessa. (Järvinen ym. 2007, 86–87.) 

 

Ennakoitavat tilanteet ja rutiinit, jotka toistuvat päivittäin samanlaisina, auttavat lasta 

orientoitumaan uusiin tilanteisiin. Vanhemmille lapsen orientoituminen helpottaa arjen 

pyörittämistä ja rutiinista toiseen siirtymistä. Näin arjesta muodostuu sujuva, rutiinista 

toiseen siirtyvä kokonaisuus. Rutiinista toiseen siirtyminen vaatii myös vuorovaikutusta 

vanhempien ja lasten välillä. Siksi sen tukeminen esimerkiksi perhetyön avulla voi hel-

pottaa myös arjen sujuvuutta. (Järvinen ym. 2007, 87–88.) Arjen tulisikin perustua tois-

toja korostavaan jokapäiväisiin, aikaan sidottuihin rutiineihin, joita voidaan kutsua 

myös sekvensseiksi (Korvela 2003, 43). 
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5.2 Arki Haltuun -hankkeen teoreettinen tausta 

 

Perheiden arkipäivä voidaan jakaa niin sanottuihin sekvensseihin. Sekvenssit havainnol-

listavat arkipäivän tiettyjä vaiheita, joihin liittyy tietyntyyppisiä tekoja. Useimpien lap-

siperheiden, joissa vanhemmat käyvät päivätöissä ja lapset päiväkodissa, arki ja sen 

rakenne näyttäytyvät hyvin samantyyppisinä sisältäen toinen toistaan seuraavia sek-

venssejä. Nämä sekvenssit antavat arkipäivään sen rakenteen ja rytmin. (Korvela 2003, 

51–57.) 

 

Sekvenssien tarkoituksena on jäsentää arkipäivän toimintaa prosessina. Tietyt vaiheet 

seuraavat toisiaan, jolloin prosessi pysyy jatkuvasti käynnissä. Arkipäivän prosessin ja 

sen sisältämien vaiheiden avulla päivää pystytään suunnittelemaan ja rakentamaan pa-

remmin. Päivän rakennetta määrittelee sekä perheen sisäiset että sen ulkoiset toiminta-

järjestelmät. Perheen sisäisiä toimintajärjestelmiä voivat olla esimerkiksi perheen sisäi-

set suhteet tai sosiaalinen verkosto. Ulkoisiin toimintajärjestelmiin voidaan liittää ympä-

röivän yhteiskunnan lisäksi esimerkiksi vanhempien työajat. (Korvela 2003 51–57.) 

 

Lapsiperheiden arkipäivän vaiheet eli sekvenssit voidaan jakaa kuuteen eri vaiheeseen, 

jotka ovat sidoksissa muun muassa päivän ja yön vuorottelurytmiin. Ensimmäinen sek-

venssi, aamutoimet ennen kotoa lähtemistä, sisältää esimerkiksi aamupalan syömisen ja 

pukeutumisen. Päivällä ei varsinaista sekvenssiä esiinny, sillä sekvenssit määritellään 

perheen yhdessä olemisen ja yhteisen toiminnan vaiheiksi. Toinen sekvenssi, kotiinpa-

luu ja asettautuminen kotiin, sisältää muun muassa perheen yhteisen ruokailun kotiinpa-

luun jälkeen. Tehdään jotakin yhdessä – vaihe on seuraava vaihe kotiinpaluun jälkeen. 

Tässä vaiheessa vanhemmat ja lapset puuhastelevat yhdessä esimerkiksi leipoen tai 

leikkien. Tämän vaiheen jälkeen on lasten nukkumaanmeno – vaiheen aika. Lasten nuk-

kumaan laittautumisen jälkeen alkava vaihe on vanhempien oman ajan vaihe, jonka ai-

kana vanhemmat tekevät esimerkiksi työhön tai opiskeluun liittyviä toimintoja. Viimei-

nen arkipäivän rakennetta kuvaava vaihe on vanhempien nukkumaanmeno. (Korvela 

2003, 52–54.) 

 

Sekvenssit luovat arkipäivään sen perusrakenteen, jolloin se on hyvin herkkä muutoksil-

le ja murtuu helposti. Jos esimerkiksi joku perheenjäsenistä sairastuu ja jääkin päiväksi 

kotiin, on normaalin arkipäivän rakenne murtunut. Päivän rakenne voi myös murtua 
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ulkopuolisten tekijöiden, kuten työttömyyden vuoksi. Perhe voi myös itse rikkoa nor-

maalin arkipäivänsä rakennetta aloittamalla esimerkiksi viikonlopun vieton normaalia 

aikaisemmin. Sekvenssien murtumisen lisäksi perhe voi jättää niitä myös väliin. Jos 

perhe esimerkiksi syökin kodin ulkopuolella ja tulee vasta lasten nukkumaanmenoaika-

na kotiin, jää kaksi sekvenssiä perheen päivästä käymättä läpi. (Korvela 2003, 55.) 

 

Päivittäisten, toistuvien sekvenssien tarkoituksena on luoda lapselle ja perheelle turval-

liset ja rutiininomaiset rakenteet. Sekvenssien merkitys lasten kehitykselle on tärkeä, 

sillä ilman rakenteita, rajoja ja rutiineja on lapsen turvallinen kasvu ja kehitys väistä-

mättä vaarassa rikkoutua. (Korvela 2003, 165–167.) 

 

Sekvensseille ominaista on niiden esiintyminen tietyssä järjestyksessä. Kun arkipäivän 

toinen vaihe, kotiinpaluu ja asettautuminen kotiin, on päättynyt, voi prosessi jatkaa kul-

kuaan ja siirtyä kolmanteen, yhdessä tekemisen vaiheeseen. Sekvenssien vaihtumisen 

välillä esiintyy myös niin sanottuja siirtymävaiheita, joiden aikana esiintyy vierekkäisiin 

sekvensseihin liittyviä tekoja samanaikaisesti. Näin siis käsillä oleva ja tuleva sekvenssi 

saattavat siirtymävaiheessa tyypillisten tekojensa kautta sekoittua. (Korvela 2003, 56–

57.) 

 

Toisen sekvenssin aikana saattaa jo joku perheen jäsenistä suorittaa kolmanteen sek-

venssiin liittyviä tekoja. Siirtymävaiheille on myös tyypillistä, että joku perheenjäsenis-

tä aloittaa ensimmäisenä seuraavaan sekvenssiin liittyvien tekojen suorittamisen ja näin 

pikku hiljaa vetää myös muut perheenjäsenet mukanaan seuraavan sekvenssin suoritta-

miseen. (Korvela 2003, 56–57.) 

 

Sekvenssien siirtymävaiheille on myös ominaista niiden monimuotoisuus ja jännittynei-

syys. Yleisesti siirtymävaiheet alkavat siitä, kun joku perheenjäsenistä alkaa jo suorittaa 

seuraavan sekvenssin toimintoja. Jos perheen arki on joustavaa ja sujuvaa, yhtyvät 

muutkin perheenjäsenet suorittamaan pikku hiljaa seuraavan vaiheen toimintoja. Joskus 

siirtymävaiheet ovat kuitenkin hankalia, jos kukin perheenjäsen suorittaa sekvenssejä 

omassa tahdissaan huolimatta muun perheen toiminnoista. (Korvela 2003, 57–58.) Täl-

laisten perheiden arkipäivää voidaan kuvata kelluvaksi; jolloin siitä ei ole löydettävissä 

säännöllisyyttä, rutiineita tai rakenteita. Perheiden arki muuttuu ilman rutiineja niin sa-
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notusti ajelehtivaksi, sillä arki ei kulje oikeastaan mihinkään suuntaan. (Korvela, Holm-

berg, Jonsson & Kupiainen 2009, 103.) 

 

 

5.3 Arki Haltuun -hankkeen tausta 

 

Väestöliiton Arki Haltuun -hanke on perhetyön kehittämishanke, jota rahoittaa Raha-

automaattiyhdistys. Projektitoiminta on aloitettu vuonna 2007 ja rahoitusta on vuoden 

2010 loppuun. Asiakasperheitä on ollut 30. Lähtökohtana hankkeelle on ollut Väestölii-

ton järjestämässä lastenhoitopalvelussa tehty havainto perheistä, joiden arki kelluu. Ar-

jen kellumista voidaan kuvata muun muassa perheen arkena, jossa ei ole säännöllistä 

rytmiä tai rutiineja, perheen ajelehtimisena ennakoimattomasti tilanteesta toiseen sekä 

arkipäivän perusrakenteen ja -rytmin puuttumisena. Lisäksi vanhemmilta voi puuttua 

resursseja perheen arjen hallintaan sekä perheen siteet ulkopuolisiin toimintaympäris-

töihin voivat olla katkenneet. Ulkopuolisia toimintaympäristöjä voivat olla esimerkiksi 

työ tai päivähoito. (Korvela ym. 2009, 103.) Hankkeen perhetyön kehittämistä on perus-

teltu muun muassa hankkeen perhetyömenetelmän, sekvenssikartan, kehittäjän Mona 

Jonssonin opinnäytetyössä seuraavasti: 

 

Työelämän käytännön kokemuksistani minulle syntyi ajatus kehittää toi-
minnallisuuteen perustuva perhetyömuoto, jossa arjen jäsentäminen ja 
rytmittäminen vanhempien kanssa on ensisijaista. Työn tavoitteena on ol-
tava haltuun otettu perheenarki, jossa arki ei kellu, eikä ole kaavamaisen 
jäykkä. (Jonsson 2006, 7.) 

 

Arki Haltuun -hanke käynnistettiin siis vastaamaan käytännön lapsityössä esiin tullee-

seen tarpeeseen kehittää arkirytmin muuttamiseen tähtäävä työmenetelmä. Hankkeessa 

toteutettavan perhetyön tavoitteena on vahvistaa ja rakentaa yhdessä perheen kanssa 

arkipäivää ja sen rytmiä. Lisäksi perhetyön tavoitteena on ohjata systemaattiseen rutii-

nien ennakoimiseen ja rytmittämiseen. Perheen arkeen luodaan näin ennakoitavuutta ja 

säännöllisyyttä. (Korvela ym. 2009, 107.) 

 

Erona muihin tällä hetkellä käytettäviin perhetyömenetelmiin on näkyvä. Useimmissa 

muissa perhetyömenetelmissä työ fokusoidaan laaja-alaisesti perheen koko ongelma-

vyyhtiin. Tällöin tavoitellaan voimavarojen vapauttamista arjen hallintaan ongelmien 
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selvittämisen kautta. Arki Haltuun -hankkeessa lähdetään liikkeelle päinvastaisesti. Per-

hetyö keskittyy arjen ja sen hallinnan palauttamisesta kohti voimavarojen vapauttami-

seen muiden ongelmien selvittelyyn. Hankkeen perhetyössä oletetaan, että perheen on-

gelmat avautuvat ja purkautuvat konkreettisen tekemisen lomassa. Koska perhetyö kes-

kittyy konkreettiseen arkeen ja sen rytmittämiseen, myös ongelmien puheeksi ottaminen 

helpottuu. (Korvela ym. 2009, 109–110.) 

 

Aiemmin perhetyön teoriaa käsittelemässäni luvussa perehdyin perhetyön teemoihin ja 

sisältöihin (ks. luku 3.3). Näitä olivat muun muassa suhdeperustaisuus, perhetyön ajoi-

tus ja kesto sekä moniulotteisuus. Oman käsitykseni mukaan Arki Haltuun -hankkeen 

perhetyössä korostuvat pitkälti myös nämä teemat ja sisällöt. Suhdeperusteisuuden 

esiintymistä perustelen sillä, että Arki Haltuun -hankkeen perhetyössä korostuu perheen 

oma tekeminen ja yhdessä suunnitellun arjen toteuttaminen. Ajoitus ja kesto ovat myös 

hankkeen perhetyössä tärkeää, sillä työskentelyn täytyy olla riittävän pitkäkestoista, 

jotta perheen arkeen voidaan saada muutoksia. Lisäksi moniulotteisuuden teema näyt-

täytyy mielestäni Arki Haltuun -hankkeen perhetyössä, sillä perhetyö kohdistetaan sekä 

perhekokonaisuuden että yksilön tukemiseen. 

 

 

5.4 Arki Haltuun -hankkeen perhetyön sekvenssikartta 

 

Arki Haltuun -hankkeen perhetyön sekvenssimenetelmä perustuu sekvenssikarttaan (ks. 

liite 4). Sekvenssikartta on hankkeen perhetyössä kehitetty ja käytettävä perheiden arjen 

hallinnan tukemisen menetelmä. Se on keskeisin kyseisen perhetyön menetelmä ja sen 

avulla vastataan projektille asetettuihin tavoitteisiin eli niin sanottuun perheen ajelehti-

vaan arkeen vaikuttamiseen. Sekvenssikartta pohjautuu ajatukseen arjen toistuvista, 

prosessinomaisesti kulkevista toiminnoista ja sen rytmistä (ks. alaluku 6.2.). Sekvenssi-

karttaa käytetään työkaluna arjen ennakoitavuuden ja säännöllisyyden lisäämiseksi. 

Sekvenssikartan käyttämisessä perhetyössä keskitytään arjen hahmottamiseen, opastuk-

seen ja sen rakenteen muuttamiseen. (Korvela ym. 2009, 108.) 

 

Sekvenssikartan avulla siirretään tarkastelu arjen konkreettiseen suunnitteluun ja toteut-

tamiseen. Sen avulla rakennetaan päivä-, viikko- ja kuukausirytmi yhdessä perheen 

kanssa. Karttaan kirjataan koko tai useamman viikon tekemiset ja tehtävät. Kartta toimii 
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eräänlaisena lukujärjestyksenä tai kalenterina jokaisen, yksittäisen arkipäivän suunnitel-

luista tapahtumista. (Korvela ym. 2009, 108; 112.) 

 

Väestöliiton perhetyöntekijät, joita hankkeessa on työskennellyt 3, rakentavat perheen 

kanssa tiiviissä yhteistyössä arkea ja sen rakennetta. Sekvenssikartan rakentamista voi-

daankin kuvata eräänlaisena prosessina, jossa luodaan ensin yhteinen ymmärrys perhe-

työntekijöiden ja perheen välillä siitä, mitkä ovat perheen toimintatavat ja miten niitä 

tulisi muuttaa. Kun yhteistyön perustat ovat molemmille osapuolille selviä, voidaan 

alkaa rakentaa päivään erityisesti lasten tarpeista esiin nousevia rutiineja ja sekvenssejä. 

Sekvenssikartan rakentamisessa huomioidaankin lasten ikä sekä mahdollinen tarve teh-

dä heille omat kartat. (Korvela ym. 2009, 112.) 

 

Perheen yhteiseen karttaan siis merkitään ensisijaisesti nuorimman lapsen perustarpei-

den huomioiminen arjessa. Näitä ovat esimerkiksi päivä- ja yöunet, ruokailu, ulkoilu, 

hygienia sekä yhdessäolo. Kun päivän perusrakenne on luotu lasten tarpeiden pohjalta, 

lisätään sekvenssikarttaan muut tarpeelliset toiminnot, kuten siivous ja pyykinpesu. 

Näin sekvenssikartan avulla saadaan näkyväksi arjen toiminnot, niiden ennakoiminen 

sekä niihin siirtyminen. Kun arkipäivässä tarvittavat toiminnot saadaan esille, on niiden 

toteuttaminen ja arkirytmin luominen helpompaa. (Korvela ym. 2009 112–113.) 
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6 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näke-

myksiä ja kokemuksia Arki Haltuun -hankkeessa kehitettävästä sekvenssimenetelmästä 

asiakasperheissään. Tutkimuskysymykseni tarkentuivat tutkimusprosessin aikana alku-

peräisistä tutkimuskysymyksistäni. Aineiston analyysin jälkeen muokkasin aiemmin 

asettamiani tutkimuskysymyksiäni vastaamaan paremmin aineistosta esiinnousseita 

teemoja. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1. Mitkä ovat lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden käsitykset siitä, miten arki muuttui 

asiakasperheissä? 

 

2. Mitkä ovat sosiaalityöntekijöiden näkemykset asiakasperheissä toteutuneista muutok-

sista sekvenssimenetelmän käyttämisen myötä? 

 

3. Miten sosiaalityöntekijät arvioivat perheen tilanteen sekvenssimenetelmän käyttämi-

sen jälkeen lastensuojelullisen huolen näkökulmasta? 

 

4. Miten/Millaiseksi sosiaalityöntekijät arvioivat sekvenssimenetelmää sekä sen merki-

tystä itselleen sekä asiakasperheille? 

 

5. Mitä kehittämisehdotuksia menetelmän käytöstä sosiaalityöntekijöillä on? 
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7 TUTKIMUSPROSESSI 

 

 

7.1 Katsaus käyttämieni tutkimusmenetelmien perusteisiin 

 

Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus. Laadullisella tutkimuksella tähdätään todelli-

sen elämän kuvaamiseen. Tällöin tutkimuksen pyrkimyksenä on kuvata tutkimuskohdet-

ta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti huomioiden sekä laatu että merkitykset. Laadul-

lisessa tutkimuksessa väistyy niin sanottu määräsidonnaisuus eli tutkimuksen tarkoituk-

sena ei ole todentaa jo olemassa olevia asioita, vaan paljastaa uusia asioita. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2007, 156–157.) Aineistolle on ominaista sen laatu, ei määrä (Esko-

la & Suoranta 1998, 17). 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on olennaista pyrkimys säilyttää tutkittava ilmiö sellaise-

naan. Tätä voidaan myös kuvata pyrkimyksenä tavoittaa tutkittavien näkökulma. (Esko-

la & Suoranta 1998, 16.) Tämän tutkimuksen ydin onkin juuri saada esille tutkittavien, 

tässä tapauksessa sosiaalityöntekijöiden, kokemukset ja näkökulma Arki Haltuun -

hankkeesta. Laadullisen tutkimuksen yleisiksi piirteiksi voidaan myös kuvailla muun 

muassa ihmisten suosimista tiedonkeruun välineenä, kohdejoukon tarkoituksenmukaista 

valintaa sekä laadullisten metodien käyttöä aineiston hankinnassa (Hirsjärvi ym. 2007, 

160). 

 

Empiirisessä, laadullisessa tutkimuksessa tutkimusmetodit ovat keskeisessä asemassa. 

Niinpä menetelmän valintaa ohjaa vahvasti se, millaista tietoa etsitään ja mistä sitä etsi-

tään. Kun tutkimuksella pyritään hankkimaan kokemustietoa, on kyselylomake tähän 

sopiva menetelmä. (Hirsjärvi ym. 2007, 179–180.) 

 

 

7.1.1 Kyselytutkimus 

 

Kyselyt ovat tutkittaville lähetettäviä lomakkeita, joissa tutkija haluaa kartoittaa esimer-

kiksi tutkittavien asenteita, uskomuksia, käsityksiä tai mielipiteitä. Lisäksi tutkija voi 

kartoittaa arviointeja ja perusteluja näille käsityksille ja mielipiteille. (Hirsjärvi ym. 

2007, 192.) 
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Kyselyt yhdistetään perinteisesti kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen, sillä 

kyselylomakkeet voidaan toteuttaa pelkästään monivalintakysymyksin tietylle otokselle 

perusjoukosta. Kyselyt toteutetaan etäältä tutkittavista, esimerkiksi postitse. Myös kvali-

tatiivisessa tutkimuksessa voidaan toimia ilman läheistä kontaktia tutkittaviin. Kysy-

mysten asettelulla voidaan vaikuttaa tutkimuksen luonteeseen. Kyselylomake voidaan 

toteuttaa esimerkiksi avoimin kysymyksin, jolloin aineisto voidaan analysoida kvalita-

tiivisin menetelmin. (Hirsjärvi ym. 2007, 188–199.) 

 

Kyselymenetelmällä on monia eri etuja. Kyselyjen avulla voidaan saada aikaan laaja 

tutkimusaineisto. Samalla voidaan myös kysyä monia eri asioita. Kyselymenetelmän 

tehokkuutta voidaan myös perustella sen säästämällä ajalla ja vaivalla tutkijan näkö-

kulmasta. Lomakkeen suunnitteluvaiheessa voidaan jo etukäteen valmistella analyysiä 

muotoilemalla kysymykset helposti tutkijalle avautuvaan muotoon. (Hirsjärvi ym. 2007, 

190.) 

 

Kyselytutkimuksissa voidaan käyttää avokysymyksiä. Avokysymyksillä tarkoitetaan 

tapaa, jossa esitetään vain kysymys ja jätetään tyhjä tila vastausta varten. Avokysymys-

ten etuna pidetään sitä, että ne antavat vastaajalle mahdollisuuden sanoa, mitä hän todel-

la ajattelee ja on kysyttävästä asiasta mieltä. (Hirsjärvi ym. 2007, 193; 196.) 

 

Kyselyt voidaan toteuttaa esimerkiksi postitse tai verkkokyselynä. Tällöin lomake lähe-

tetään tutkittaville ja he lähettävät sen täytettynä takaisin tutkijalle. Verkko- ja posti-

kyselyn etuna ovat nopeus ja vaivaton aineiston saanti. Kyselylomakkeen mukana lähe-

tetään myös saatekirje. (Hirsjärvi ym. 2007, 191.) Saatekirjeessä tulee olla selvitettynä 

muun muassa tutkimuksen suorittava laitos/taho, syy, miksi juuri hänet on valittu tutkit-

tavaksi, tutkimuksen tarkoitus sekä tutkimuksen luottamuksellisuus (Eskola & Suoranta 

1998, 94). 

 

 

7.1.2 Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysi 

 

Laadullisen tutkimuksen analyysivaiheessa tarkoituksena on saada aineistoon selkeyttä 

tiivistämällä sen sisältöä. Analyysin tavoitteena on tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asi-

asta. Tämä toteutetaan etsimällä aineistosta esiin nousevia yhdistäviä tai erottavia teki-
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jöitä. Analyysin ytimenä voidaankin pitää ”raakamateriaalista” eroteltavaa ainesta, joka 

on tutkimusongelman kannalta olennaista. (Eskola & Suoranta 1998, 138; 151–157.) 

 

Alasuutari (1999, 39–40) kuvaa laadullisen aineiston analyysivaihetta havaintojen pel-

kistämiseksi ja arvoituksen ratkaisemiseksi. Havaintojen pelkistämisellä tarkoitetaan 2 

vaiheista prosessia, jossa ensin tarkastellaan aineistoa tietystä teoreettisesta viitekehyk-

sestä käsin ja sen jälkeen yhdistetään aineistosta esiin nousseet havainnot niin sanotuiksi 

havaintojoukoiksi. Aineiston tarkastelussa kiinnitetään huomio ”olennaiseen” suhteessa 

teoriaan ja kysymyksenasetteluun. Aineistosta nousseiden havaintojen yhdistämisessä 

taas karsitaan havaintojen määrää ja yhdistetään erilliset raakahavainnot yhdeksi tai 

ainakin harvemmaksi havaintojoukoksi. 

 

Havaintojen yhdistämisessä tulee toimia tarkasti, sillä yksikin poikkeus tässä suhteessa 

kumoaa säännön. Laadullisen tutkimuksen analyysissä korostetaan jokaisen tapauksen 

ainutkertaisuutta, jolloin jokainen poikkeustapaus muodostaa oman havaintojoukkonsa. 

Havaintojen tulee siis poikkeuksetta päteä kaikkiin raakahavaintoihin. (Alasuutari 1999, 

42.) 

 

Havaintojen pelkistämisen jälkeen laadullisen tutkimuksen analyysi etenee Alasuutarin 

(1999, 44–46) mukaan arvoituksen ratkaisemiseen. Tätä vaihetta voidaan kutsua myös 

aineiston tulkinnaksi. Arvoituksen ratkaisuvaiheessa aineistosta tuotettujen johtolanko-

jen eli havaintojoukkojen perusteella luodaan merkitystulkintoja tutkittavana olevasta 

asiasta tai ilmiöstä. Arvoituksen ratkaisemisvaiheessa tulee kuitenkin muistaa raakaha-

vainnot, sillä niistä voidaan etsiä lisää vihjeitä merkitystulkintojen tekemistä ja arvoi-

tuksen ratkaisemista varten. 

 

 

7.1.3 Sisällönanalyysi 

 

Aineistoni analyysissä olen lähtenyt liikkeelle aineistolähtöisyydestä. Aineistolähtöises-

sä analyysissä tutkija etsii aineistosta esiin nousevia aineistoa yhdistäviä tai erottavia 

tekijöitä (Eskola & Suoranta 1998, 157). Sisällönanalyysillä tarkoitetaan aineiston tii-

vistämistä siten, että tutkittavaa ilmiötä voidaan kuvata lyhyesti ja yleistävästi. Sen 
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avulla voidaan tehdä havaintoja aineistosta ja analysoida niitä systemaattisesti. (Latvala 

& Vanhanen-Nuutinen 2003, 21.) 

 

Sisällönanalyysissa olennaista on erottaa tutkimusaineistosta samanlaisuudet ja erilai-

suudet ja yhdistää ne aineistoa kuvaaviksi luokiksi. Näiden luokkien tulee olla toisensa 

poissulkevia ja yksiselitteisiä. Tekstin sanat, fraasit tai lausumat luokitellaan samaan 

luokkaan niiden merkitysten perusteella. Sisällönanalyysissä kyse on siis aineistossa 

ilmenevistä merkityksistä ja niiden yhdistämisestä samaa tarkoittaviin ylä- ja alaluok-

kiin. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 23.) 

 

Sisällönanalyysin aineistolähtöisessä analyysissa pelkistetään aluksi aineisto. Pelkistä-

misellä tarkoitetaan tutkimuskysymysten esittämistä kerätyltä aineistolta. Kun vastauk-

set on saatu, aineisto ryhmitellään eli etsitään pelkistettyjen ilmausten yhtäläisyyksiä ja 

eroja. Samaa tarkoittavat ilmaisut yhdistetään alaluokaksi ja annetaan sille sisältöä ku-

vaava nimi. Tämän jälkeen yhdistetään samansisältöisiä luokkia ja muodostetaan ylä-

luokkia. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2003, 26.) 

 

 

7.2 Oma tutkimusprosessi 

 

Opinnäytetyössäni olen valinnut tutkimuksen kohderyhmän, sosiaalityöntekijät, sekä 

aineiston keruumetodin, kyselyn, tarkoituksenmukaisesti laadullisen tutkimuksen kritee-

rejä myötäillen. Koska laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on todellisen elämän ku-

vaaminen, oli minulle luonnollinen valinta toteuttaa tutkimukseni laadullisin metodein. 

 

Omaa kyselylomaketta laatiessani käytin pelkästään avokysymyksiä. Koska tutkimuk-

seni tavoittelee nimenomaan kokemusten ja mielipiteiden selville saamista, koin avo-

vastausten olevan tutkimukseni kannalta paras vaihtoehto. Kyselyn toteutin verkko-

kyselynä eli lähetin kyselylomakkeet sosiaalityöntekijöille sähköpostitse. Sähköpostin 

liitetiedostoina olivat sekä saatekirje (liite 1) että esitieto- ja kyselylomake (liite 2). 

 

Esitietokysymysteni tarkoituksena oli kartoittaa, kuinka monen asiakasperheen kanssa 

Arki Haltuun -hankkeen perhetyötä on tehty. Esitietokysymyksenä oli myös hankkeen 

perhetyön ajallinen kesto asiakasperheessä. Lisäksi Väestöliiton pyynnöstä kartoitin, 
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kuinka sosiaalityöntekijät ovat päätyneet käyttämään Arki Haltuun -hankkeen perhetyö-

tä, eli mitä kautta sosiaalityöntekijät ovat saaneet tiedon mahdollisuudesta yhteistyöhön 

Väestöliiton hankkeen kanssa. 

 

Olen järjestänyt kysymykseni jo kyselylomakkeessa eri teemoihin (ks. liite 2). Jaottelin 

kysymykseni kolmeen eri teemaan: arkeen, perheeseen ja kehittämistyöhön. Jaottelun 

tarkoituksena oli luokitella kysymykset sen mukaan, mitä teemaa ne koskevat. Tällöin 

aineistoa järjestäessäni ja analysoidessani voin jakaa ne edellä esitettyihin näkökulmiin 

ja teemoihin. Tämä helpotti sisällönanalyysin tekemistä. 

 

 

7.2.1 Aineiston keräämisen vaiheet 

 

Opinnäytetyöni aineiston olen kerännyt sähköpostikyselyjen avulla. Aineiston kerää-

mistä varten sain syyskuun 2009 alkupäivinä Arki Haltuun -hankkeen perhetyöntekijältä 

yhteystietolistan hankkeen parissa työskennelleistä sosiaalityöntekijöistä. Sosiaalityön-

tekijöitä oli 17. Käytyäni listaa läpi ja olemalla yhteyksissä ohjaavaan opettajaani kyse-

lylomakkeen lopullisesta muodosta päätin, että lähetän kyselyt syyskuun lopussa ja vas-

tausaikaa annan 3 viikkoa. Otin samaan aikaan myös yhteyttä Väestöliiton Arki Haltuun 

-hankkeen projektikoordinaattoriin ja ilmoitin kyselyjen toteuttamisen aikataulusta, jotta 

hän osaisi varautua mahdollisiin yhteydenottoihin tutkimukseni tiimoilta. 

 

Vaikka lähetin kyselyni sähköisessä muodossa, olin selvittänyt saatekirjeessä mahdolli-

suuden palauttaa kysely joko sähköisessä muodossa tai postitse. Tarkoitukseni oli luoda 

mahdollisuus täysin nimettömään vastaamiseen, sillä sähköpostin kautta näin, kuka lä-

hetti kyselyn takaisin. Joka tapauksessa tein saatekirjeessä tutkittaville selväksi, että 

olipa vastausmuoto millainen tahansa tutkimukseni perustuu luottamuksellisuuteen. 

Mahdollisuus vastata postitse oli kyse tutkittaville tarjotusta mahdollisuudesta vastata 

täysin anonyymisti, jolloin ajattelin vastausprosentin nousevan. Lopullisista vastauksista 

puolet (3) sain postitse ja loput sähköpostilla. 

 

Kyselyt lähetin Väestöliitolta saamani yhteystietolistan sosiaalityöntekijöille 17. syys-

kuuta. Kun lähetin sähköpostit, huomasin, että yhteystietolistan 5 sosiaalityöntekijän 

sähköpostiosoitteet eivät toimineet eikä kysely näin ollen mennyt perille. Kyselyni ta-
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voitti siis vain 12 sosiaalityöntekijää. Otin jälleen yhteyttä Väestöliittoon ja pohdimme 

mahdollisuutta näiden sosiaalityöntekijöiden työpaikan muuttumiseen. 

 

Vastausaikaa annoin 9.10.2009 saakka. Laitoin noin puolitoista viikkoa kyselyn lähet-

tämisen jälkeen sosiaalityöntekijöille muistutusviestin kyselyyn vastaamisesta. Valitet-

tavasti määräpäivään mennessä olin saanut vastaukset vain 4:ltä sosiaalityöntekijältä. 

Otin vastausajan loppumisen jälkeen yhteyttä sekä opinnäytetyöni ohjaavaan opettajaan 

että Arki Haltuun -hankkeen projektikoordinaattoriin. Tämän jälkeen hankkeen projek-

tikoordinaattori karhusi vastauksia lähettämällään sähköpostilla. Lisää vastauksia sain 

lopulta 2. 

 

Valitsin kyselyn aineistonkeruumenetelmäkseni nimenomaan sen vaivattomuuden ja 

vähäisen ajantarpeen vuoksi. Taka-ajatuksena ei niinkään ollut tehdä tutkijan eli itseni 

asemaa helpommaksi, vaan edesauttaa tutkittavien mahdollisuuksia vastata kyselyyn. 

Koska sosiaalityöntekijät ovat hyvin kiireisiä, ajatukseni oli madaltaa heidän kynnys-

tään vastata kysymyksiini. Haastattelun sopiminen olisi varmasti ollut vielä hankalam-

paa ajankäytöllisistä syistä kuin kyselyyn vastaaminen. Eskola ja Suoranta (1998, 155) 

kirjoittavatkin, että aineiston keräämisen tapaan vaikuttavat tutkimusongelman lisäksi 

tutkijan persoonallisuus sekä käytössä olevat taloudelliset ja ajalliset resurssit. 

 

 

7.2.2 Aineiston analysointivaiheet 

 

Aineistoni analyysivaihe alkoi vuodenvaihteessa 2009–2010. Omassa tutkimuksessani 

olen edennyt Alasuutarin (1999) edellä esittämän analyysin mukaan. Aloitin aineistoni 

analysoimisen etsimällä kyselyvastauksistani tutkimuskysymysten kannalta olennaisia 

seikkoja. Lisäksi peilasin vastauksia aiemmin kirjoittamaani teoriatietoon perhetyöstä, 

sekvensseistä sekä Arki Haltuun -hankkeesta. 

 

Tämä jälkeen aloin etsiä aineistosta yhdistäviä tekijöitä. Yritin löytää aineistosta havain-

toja, joita sitten yhdistelin suuremmiksi joukoiksi. Sisällönanalyysin aloitin pelkistämäl-

lä aineiston lausumiin eli etsin kyselyjen vastauksista ajatuksellisia kokonaisuuksia, 

jotka purin käsin paperille. Näitä lausumia kutsun raakahavainnoiksi. Tutustuin ja pe-

rehdyin aineistoni raakahavaintoihin käymällä niitä läpi monen eri päivän ajan. Kun 
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olin purkanut aineiston raakahavainnoiksi, kypsyttelin mielessäni muutaman viikon eri 

luokittelujen mahdollisuuksia. Aineistoni purkamisen yhteydessä huomasin, että aineis-

tosta nousee esiin myös seikkoja, jotka eivät vastanneet tutkimuskysymyksiini. Niinpä 

päädyin tarkentamaan aiemmin muodostamiani tutkimuskysymyksiä. 

 

Aineiston purkamisen jälkeen siirryin havaintojen luokitteluun. Luokitteluvaiheeni kesti 

melko pitkään. Koin, etten saanut muodostettua loogisia alaluokkia aineistoni kannalta. 

Lopulta helmi – maaliskuun 2010 vaihteessa, kun sain ajatuksiani kypsyteltyä, mieleeni 

nousi selkeämpi kokonaisuus, josta lähdin liikkeelle. Koska olin jo kyselylomaketta 

muodostaessani luokitellut kysymykseni eri näkökulmiin, lähdin liikkeelle näiden luok-

kien sisällöistä. 

 

Kirjasin kaikki raakahavaintoni yhdelle paperille, johon merkitsin kunkin havainnon 

kohdalle ala- ja yläluokan. Tämän jälkeen aloin muodostaa alaluokkia raakahavaintojeni 

sisällön pohjalta. Kun olin saanut alaluokat muodostettua, siirryin niiden yhdistämiseen 

yläluokkiin. Tämä tuntui hetkittäin haastavalta, mutta lopulta päädyin nostamaan esiin 4 

yläluokkaa, jotka myötäilivät suurelta osin jo kyselylomakkeeseeni hahmottelemaani 

luokitusta. Lisäksi peilasin analyysini aikana saamiani ylä- ja alaluokkia asettamiini 

tutkimuskysymyksiin. Analyysini yläluokat muodostuivatkin näiden pohjalta siten, että 

ne ovat arjen muutokset, muutokset perheessä, sekvenssimenetelmän merkitys, lasten-

suojelullinen huoli sekä kehittämisehdotukset. 
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

Tutkimustulokseni perustuvat aiemmin esittämiini tutkimuskysymyksiin sekä aineistoni 

sisällönanalyysiin. Tutkimukseni pääluokkana on sosiaalityöntekijöiden arvio Arki Hal-

tuun -hankkeen sekvenssimenetelmään perustuvasta perhetyöstä. Tulokset olen jaotellut 

5:een eri yläluokkaan. Näitä luokkia ovat 

 

1. Arjen muutokset 

2. Perheen muutokset 

3. Lastensuojelullinen huoli 

4. Sekvenssimenetelmän merkitys 

5. Kehittämisehdotukset 

 

 

8.1 Esitiedot 

 

Kaikki kyselyyn vastanneet sosiaalityöntekijät olivat käyttäneet Arki Haltuun -

hankkeen perhetyötä 1–2 lastensuojelun asiakasperheen kanssa. Työskentely oli kestä-

nyt keskimäärin noin 6 kuukautta. Pisimmillään Arki Haltuun -hankkeen kanssa oli teh-

ty yhteistyötä vuoden ja lyhyimmillään noin 3 kuukautta. 

 

Se, miten sosiaalityöntekijät olivat saaneet tiedon Arki Haltuun -hankkeen perhetyöstä 

ja päätyneet sitä asiakasperheessään käyttämään, oli selkeästi kahden eri vaihtoehdon 

kauppaa. Osa vastanneista päätyi käyttämään hankkeen perhetyötä infotapaamisen kaut-

ta, jossa Väestöliitto esitteli Arki Haltuun -hankettaan. Osalle vastanneista taas oli tullut 

palveluesite, jonka perusteella sosiaalityöntekijät olivat ottaneet Väestöliittoon yhteyttä. 

Esitietokysymysten vastauksista kävi myös ilmi, että syynä Arki Haltuun -hankkeen 

perhetyön aloittamiselle oli usein perheen tarve intensiiviseen työskentelyyn, jossa per-

heen tilanne kotona tulee kunnolla kartoitetuksi. 
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8.2 Arjen muutokset 

 

Tutkimukseni aineiston sisällönanalyysissä sain yhdeksi yläluokaksi lastensuojelun so-

siaalityöntekijöiden kokemukset perheen arjen muutoksista. Sen sisäisiä alaluokkia oli-

vat hallinta, selkeys, hahmotus sekä ennakoitavuus. 

 

Sosiaalityöntekijät olivat keskimäärin tyytyväisiä Arki Haltuun -hankkeen perhetyön 

vaikutuksiin asiakasperheen arjessa. He kokivat perheen arjen muuttuneen monella eri 

tavalla, joista yksi oli näkyvä arjen hallinnan paraneminen. 

 

Arjesta tuli paremmin hallittavissa oleva--. 
 

Arjen hallinnan paranemisen lisäksi sosiaalityöntekijät arvioivat Arki Haltuun -

hankkeen perhetyön vaikuttavan positiivisesti perheen arjen jäsentymiseen ja selkeyty-

miseen. Jäsentymisellä ja selkeydellä sosiaalityöntekijät tarkoittivat arjen muuttumista 

hajanaisesta ja kaaosmaisesta arjesta kohti selkeää, jäsentynyttä arkea. 

 

Arki jäsentyi ja selkiytyi --. 
 

Päivän rakenne selkiytyi --. 
 

Sosiaalityöntekijät kokivat, että Arki Haltuun -hankkeen perhetyön avulla perheen 

hahmotus omasta arjestaan ja sen hallinnasta parantui. Asiakasperheen oli helpompaa 

arvioida arkeaan ja sen muodostusta. Lisäksi asiakasperheet kykenivät paremmin itse 

luomaan arkeen tarvittavia rakenteita ja rutiineita. 

 

Arjen muodostumisen hahmottaminen auttoi ja helpotti vanhempia näke-
mään -- keinoja arjesta suoriutumiseen--. 

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät kokivat Arki Haltuun -hankkeen perhetyön vaikutta-

van myös perheen arjen ennakoitavuuteen. Arkeen muodostui rutiineja, jotka muodosti-

vat arjesta toistuvia toimintoja sisältävän, ennakoitavissa olevan kokonaisuuden. 

 

Arjesta tuli -- paremmin ennakoitavissa oleva kokonaisuus, jossa tietyt 
asiat toistuvat tarvittavalla rytmillä. 
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8.3 Muutokset perheessä 

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kokemuksista nousivat esille myös Arki Haltuun -

hankkeen perhetyön seurauksena syntyneet muutokset perheissä. Perheen muutoksien 

alaluokiksi muodostuivat vanhemmuuden vahvistuminen sekä lasten tarpeiden parempi 

huomioonottaminen. 

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät kokivat, että Arki Haltuun -hankkeen perhetyö tuki 

vanhemmuutta monella eri tavalla. Yleisesti koettiin, että vanhemmat ja perhe oppivat 

itse löytämään keinoja arjen parantamiseksi Arki Haltuun -hankkeen perhetyöskentelyn 

myötä. 

 

 Vanhempien omatoimisuus lisääntyi--. 

 

--perhe itsekin pystyi etsimään keinoja selvitä arjesta. 

 

Yleisesti koettiin, että vanhemmuus vahvistui työskentelyn aikana. Tällä tarkoitettiin 

muun muassa vanhempien itsevarmuuden sekä vanhempien keskinäisen yhteistyön li-

sääntymistä. Lisäksi sosiaalityöntekijät kokivat vanhemmuuden vahvistumisen näkyvän 

vanhempien voimavarojen lisääntymisenä. 

 

Yhtenä tavoitteena oli juuri vanhemman itsevarmuuden ja luottamuksen 
vahvistaminen suhteessa omiin taitoihin ja kykyihin. Tämä nähdäkseni 
myös toteutui--. 

 

Vanhempien roolit lähenivät toisiaan ja ongelmista tuli vanhempia yhdis-
tävä voima. 

 

Sosiaalityöntekijät kuvailivat, että lapsen tarpeet huomioitiin asiakasperheissä aiempaa 

paremmin Arki Haltuun -hankkeen perhetyön myötä. Tällä tarkoitettiin muun muassa 

sitä, että lasten tarpeet määrittivät entistä enemmän perheen yhteistä aikaa. 

 

Säännöllisen harrastuksen aloittaminen jonkun/joiden lapsen kohdalla sa-
noitti perheen yhteistä aikaa/tekemistä. 

 

 Aikaa tuli yhdessä ololle lasten kanssa--. 
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Lasten läksyjen tekemisestä tuli osaksi lapsen iltaa ja samalla perheen iltaa 
ns. todellistui arkeen yhdeksi tärkeäksi osaksi. 

 

Yksi sosiaalityöntekijä kirjoitti, että hän olisi toivonut enemmän lapsen näkökulman 

esiin nostamista perheen kanssa työskenneltäessä. Hän koki, että työskentelyn arviointi 

toteutettiin vain vanhempien näkökulmasta, mutta tieto siitä, miten lapsen hyvinvointia 

oli edistetty, jäi puutteelliseksi. 

 

--tulisi enemmän kiinnittää huomiota siihen, mitä havaintoja on tehty lap-
sesta, lapsen arjesta, lapsen ja vanhemman yhteisestä arjesta sekä siitä, mi-
ten lapsen arkea on pyritty yhdessä vanhemman kanssa muuttamaan. Nyt 
arviointi tapahtui käytännössä vanhemman näkökulmasta ja koin lapsen 
jääneen sivurooliin. 

 

 

8.4 Lastensuojelullinen huoli 

 

Perheen sitoutuminen perhetyöhön ja työskentelyyn oli joidenkin lastensuojelun sosiaa-

lityöntekijöiden mielestä heikkoa. Tätä perusteltiin muun muassa perheen muutoshalut-

tomuudella sekä heikolla osallistumisella työskentelyyn. 

 

Ikävä kyllä lastensuojelun asiakasperhe voi alussa olla ”motivoitunut” 
mutta perääntyy kun huomaa että omaa panosta tarvitaan! 

 

Lastensuojelun asiakasperheitä on vaikea ”sitouttaa” toimimaan määrätyn 
mukaisesti. 

 

Suurin osa sosiaalityöntekijöistä oli sitä mieltä, että lastensuojelullinen huoli perheestä 

vähentyi Arki Haltuun -hankkeen perhetyön myötä. Tämä johtui perheen arjen hallinnan 

ja perhekokonaisuuden paremmasta tunnistamisesta ja hallinnasta. Osa sosiaalityönteki-

jöistä puolestaan koki, että perheen tilanteessa ei tapahtunut työskentelyn seurauksena 

muutoksia. 

 

Kyllä väheni. Osittain siksi, että lastensuojelun työskentely oli siinä vai-
heessa jo melko pitkällä ja tällä palvelulla haettiin juuri asiakkuuden lop-
puvaiheeseen intensiivisempää, kodissa tapahtuvaa työskentelyä jolla oli 
selkeästi määritelty tavoite eli arjen parempi hallinta. 
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Toisen perheen kohdalla ei vähentynyt. Muutosta tuli perhetyöskentelyn  
aikana, mutta ei kantanut pidemmälle. 

 

 

8.5 Sekvenssimenetelmän merkitys 

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät arvioivat Arki Haltuun -hankkeen sekvenssimenetel-

män konkreettiseksi ja toiminnalliseksi perhetyömenetelmäksi. Lisäksi he käsittivät 

sekvenssimenetelmän tekevän tarjotun tuen näkyväksi sekä asiakasperheelle että itsel-

leen. 

 

Yksi sosiaalityöntekijä nosti esiin sekvenssimenetelmän myötä lisääntyneen toiminnal-

lisuuden ja yhdessä tekemisen lisääntymisen. Toiminnan kautta hän koki, että myös 

puheeksi ottaminen asioista perheen kanssa oli helpottunut. 

 

Tuki on ollut konkreettista yhdessä tekemistä – Hankkeen työntekijät – 
ovat ottaneet sen avulla myös avoimesti esiin ns. kipeät kohdat ja aloitta-
neet rakentavan työskentelyn perheen kanssa. 

 

Sosiaalityöntekijät arvioivat, että sekvenssimenetelmän avulla syntyneen konkreettisen 

arjen suunnittelun ja käsittelyn avulla helpotetaan myös tiedon saantia perheen asioista. 

Sekvenssimenetelmän avulla voidaan siis myös kartoittaa perheen kokonaistilannetta 

paremmin. 

 

Arjen konkreettisen käsittelyn kautta löytyy puheenaiheita, joiden kautta 
on helppo saada tietoa perheen elämästä syyllistämättä tai osoittelematta 
ketään. 

 

Sosiaalityöntekijät kokivat, että he saivat paremmin tietoa sekvenssimenetelmän käyt-

tämisen myötä asiakasperheen arjesta. Arjesta tuli siis näkyvä myös lastensuojelun sosi-

aalityöntekijöille. 

 

 Sillä sai melko hyvin tietoa siitä, mitä perheen arki kotona on--. 
 

Sosiaalityöntekijänä minulle tuli yllätyksenä perheen aamujen rakentumat-
tomuus ja kaasomaisuus ja myös iltapäivien hajanaisuus. 
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Sosiaalityöntekijät arvioivat, että sekvenssimenetelmä tekee perhetyössä tarjotun tuen 

asiakasperheelle näkyväksi. Lisäksi sosiaalityöntekijät katsoivat, että sekvenssimene-

telmä tekee ne asiat ja tavoitteet, joita työskentelyssä tavoitellaan, konkreettisiksi ja 

selkeiksi. 

 

Se teki asiat ja tavoitteet konkreettiseksi ja näkyväksi ne asiat sekä toi-
minnot joiden tulisi arjessa toteutua. 

 

 Konkreettinen tuki arjen suunnitteluun ja jäsentämiseen. 
 

 

8.6 Kehittämisehdotukset 

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kehittämisehdotukset ovat viimeinen sisällönana-

lyysissä syntynyt yläluokkani. Alaluokkina toimivat aika, realistisuus, verkostot sekä 

seuranta.  

 

Sosiaalityöntekijät kokivat, että Arki Haltuun -hankkeen perhetyön työskentelyn kestoa 

tulisi pidentää. Vaikka kokemukset työskentelystä olivat positiivisia, koettiin, että per-

hetyön kesto oli tällaisenaan liian lyhyt suhteessa lastensuojelun asiakasperheiden mo-

ninaisiin ongelmiin ja muutoksien aikaansaamiseen. Sosiaalityöntekijät esittivät, että 

resurssien lisääminen mahdollistaisi perhetyöskentelyn ajallisen keston pidentymisen.  

 

ongelmat ovat useimmiten pitkäaikaisia ja toimintatavat niin piintyneitä, 
etteivät asiat muutu niin nopeasti. -- etteivät perheet muuta tapojaan pysy-
västi lyhyen työskentelyn aikana. 

 

 Onko aikarajoitukset oikeat? 
Resurssien lisääminen on ihan ehdoton edellytys, jotta työskentely voisi 
jatkua pitkään ja muutosten saaminen olisi mahdollista. 

 

Arki Haltuun -hankkeen perhetyön ajallisten resurssien lisäämiseen liittyivät myös sosi-

aalityöntekijöiden kehittämisajatukset työskentelyn tavoitteiden asettelusta suhteessa 

työskentelyn pituuteen. Osa sosiaalityöntekijöistä koki, että työskentelylle asetetut ta-

voitteet eivät olleet realistisia toteutettaviksi suhteellisen lyhyen perhetyöjakson aikana. 

 

 Miten osaisi valita realistiset tavoitteet, että edes joku asia muuttuisi. 
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Työskentelyaika oli melko lyhyt ajatellen muutoksen pysyvyyttä ja sen 
vaikuttavuuden arviointia. 

 

Työskentelyn pidentämisen lisäksi sosiaalityöntekijät toivoivat, että verkostotyötä lisät-

täisiin Arki Haltuun -hankkeen perhetyössä. Verkostoilla tarkoitettiin sekä viranomais-

verkostoita että perheen lähiverkostoita. 

 

Yhteistyö ja yhdessä tekemistä lapsen kehitysympäristön ja perheen ver-
koston kanssa. 

 

 Verkostotyön laajeneminen (omaisverkosto ym.) 
 

Sosiaalityöntekijät nostivat vastauksissaan esille myös seurannan lisäämisen Arki Hal-

tuun -hankkeen perhetyön työskentelyjakson jälkeen. He kokivat tärkeäksi, että perheen 

tilannetta seurataan työskentelyn päättymisen jälkeen entistä tiiviimmin. 

 

 Seurantajaksot (lisää) 

 

 jatkotyötä tarvitaan paljon! 

 

 

8.7 Tulosten yhteenveto 

 

Opinnäytetyöni kyselyyn vastanneet lastensuojelun sosiaalityöntekijät olivat käyttäneet 

Arki Haltuun -hankkeen perhetyötä keskimäärin 1-2 asiakasperheessä. Perhetyö oli kes-

tänyt noin 6 kuukautta. Arki Haltuun -hankkeen perhetyöhön sosiaalityöntekijät olivat 

tutustuneet joko Väestöliiton järjestämän infotapaamisen tai saamansa palveluesitteen 

perusteella. 

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät kokivat Arki Haltuun -hankkeen perhetyön muutta-

neen asiakasperheiden arkea. Asiakasperheiden arjen hallinta lisääntyi eli arjesta tuli 

paremmin käsiteltävä ja hallittava kokonaisuus. Sosiaalityöntekijät arvioivat myös, että 

asiakasperheiden arki selkiytyi aiemmasta kaaosmaisuudesta kohti jäsentynyttä arkea. 

Heidän kokemustensa perusteella asiakasperheiden arki muuttui myös ennakoitavam-

maksi, jolloin arkeen muodostui säännöllisesti toistuvia rutiineja. Opinnäytetyöni tulos-



42 

ten perusteella sosiaalityöntekijät kokivat, että asiakasperheiden arjen hahmotus lisään-

tyi, jolloin perheet kykenivät entistä paremmin itse hahmottamaan arkeaan ja siinä tar-

vittavia toimintoja. 

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät kokivat, että Arki Haltuun -hankkeen perhetyön myö-

tä itse asiakasperheissä tapahtui muutoksia. Näitä muutoksia olivat vanhemmuuden 

vahvistuminen sekä lapsen tarpeiden entistä parempi huomioonottaminen. Vanhem-

muuden vahvistuminen näyttäytyi muun muassa vanhempien itsevarmuuden, vastuunot-

tamisen sekä keskinäisen yhteistyön lisääntymisenä. Lapsen tarpeiden huomioonottami-

sen paranemisen sosiaalityöntekijät katsoivat näyttäytyvän muun muassa perheiden yh-

teisen ajanvieton lisääntymisenä. 

 

Asiakasperheiden sitoutuminen työskentelyyn oli sosiaalityöntekijöiden mukaan jois-

sain asiakasperheissä heikkoa. Tätä selitettiin muun muassa perheiden muutoshalutto-

muudella sekä osallistumattomuudella hankkeen perhetyöskentelyyn. Lastensuojelulli-

nen huoli vähentyi sosiaalityöntekijöiden mukaan puolessa asiakasperheitä. Puolet sosi-

aalityöntekijöistä taas katsoivat, että muutoksia lastensuojelullisessa huolessa ei synty-

nyt Arki Haltuun -hankkeen perhetyön myötä. 

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät kokivat, että sekvenssimenetelmä oli konkreettinen ja 

toiminnallinen perhetyön väline. He arvioivat, että asiakasperheiden yhdessä tekeminen 

lisääntyi. Lisäksi he kokivat, että arjen rakenteiden konkreettisen käsittelemisen kautta 

pystyttiin paremmin vaikuttamaan niiden muuttamiseen. Sekvenssimenetelmän teki 

sosiaalityöntekijöiden mukaan asiakasperheelle tarjotun tuen näkyväksi, jolloin perhei-

den oli selkeämpää hahmottaa, mitä perhetyö sisältää. Lisäksi sosiaalityöntekijät koki-

vat, että sekvenssimenetelmän tarjoama tuen näkyvyys helpotti heidän itsensä tiedon-

saantia asiakasperheiden arjesta. 

 

Kehittämisehdotuksina lastensuojelun sosiaalityöntekijät esittivät Arki Haltuun -

hankkeen perhetyöskentelyn pidentämisen, realistisemman tavoitteiden asettelun sekä 

verkostotyön ja jälkiseurannan lisäämisen. Perhetyön pidentämistä sosiaalityöntekijät 

perustelivat perheessä toivottujen ja saavutettujen muutosten pysyvyyden varmistami-

seksi. Realistisemmalla tavoitteiden asettelulla sosiaalityöntekijät tarkoittivat perhetyön 

keston suhteuttamista tavoitteiden asetteluun. Verkostotyötä sosiaalityöntekijät laajen-
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taisivat koskemaan esimerkiksi asiakasperheen lähiverkostoita. Sosiaalityöntekijät esit-

tivät myös, että perhetyön päättämisen jälkeen hanke toteuttaisi tiiviimpää jälkiseuran-

taa asiakasperheen tilanteesta. 
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9 LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 

 

Laadullista, kuten kaikkea, tutkimusta tulisi pystyä arvioimaan. Arvioinnilla tarkoite-

taan sitä, että tutkija joutuu ottamaan kantaa esimerkiksi aineiston kattavuuteen ja tut-

kimuksen luotettavuuteen. Aineiston kattavuutta ja riittävyyttä pohtiessa tulisi huomioi-

da muun muassa aineiston koko, sen kyllääntyneisyys sekä analyysin kattavuus. Aineis-

ton kokoa ja sen riittävyyttä on lähes mahdotonta etukäteen arvioida, joten tutkijan tu-

lisikin kriittisesti pohtia tutkimuksessaan aineiston riittävyyttä. Aineiston kyllääntynei-

syys viittaakin juuri aineiston riittävyyteen eli siihen, kun aineistosta ei paljastu enää 

uusia asioita. Analyysin kattavuudella taas tarkoitetaan sitä, että tutkija perustaa ana-

lyysinsä johdonmukaisesti esiintyviin tulkintoihin eikä niinkään satunnaisiin poimintoi-

hin. (Eskola & Suoranta 1998, 216; Clarkeburn & Mustajoki 2007, 70–71.) 

 

Opinnäytetyössäni olen yrittänyt toimia siten, että aineistoni pohjalta kasaamani tulok-

set vastaisivat edellä esitettyjä arvioinnin kriteerejä. Tutkimusaineistoani käsitellessäni 

olen pohtinut paljon aineistoni riittävyyttä. Koska tavoitteenani oli saada mahdollisim-

man kattava kuva sosiaalityöntekijöiden kokemuksista Arki Haltuun -hankkeesta, olen 

pohtinut sitä, riittivätkö saamani 6 kyselyvastausta toteuttamaan tutkimukseni tavoitteen 

eli mahdollisimman kattavan kuvan sosiaalityöntekijöiden kokemuksista saamiseen. 

Tässä pohdinnassani olen päätynyt siihen, että tuo määrä on ollut sopiva. Tätä peruste-

len sillä, että aineistoni analyysissä tutkittavien kokemukset alkoivat melko nopeasti 

toistaa itseänsä. Näin aineistoni kyllääntyi eli aineistosta ei analyysin edetessä paljastu-

nut uusia asioita. 

 

Opinnäytetyöni aineiston analyysi on kattava, sillä perustin sisällönanalyysini seikoille, 

jotka esiintyivät aineistossa useaan otteeseen. Olen tutkimukseni analyysissä yrittänyt 

parhaan mahdollisen kykyni ja osaamiseni mukaan esittää olennaiset seikat johdonmu-

kaisesti ja lukijalle helposti ymmärrettäväksi. Tarkoituksenani on ollut esittää tutkimus-

tulokset mahdollisimman selkeästi suhteessa tutkimuskysymyksiini, jolloin tutkimuksen 

avoimuus lisääntyy. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on tärkeää, että kuvataan tarkasti, 

mitä tutkimuksessa on tehty ja miten saatuihin tuloksiin on päästy. Perinteisesti luotet-

tavuutta on mitattu muun muassa mittaustulosten toistettavuuden avulla. Mutta koska 
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laadullisessa tutkimuksessa jokainen tapaus on ainutlaatuinen, ei tämänkaltainen luotet-

tavuuden mittaus päde siinä. Ydinasioiksi luotettavuuden arvioinnissa muodostuvatkin 

tutkimuksen henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien kuvaukset. Tällä pyritään peilaa-

maan tulkintoja ja selityksiä tutkimuksen kuvaukseen, jolloin luotettavuus lisääntyy. 

(Hirsjärvi ym. 2007, 226–228.) 

 

Olen pyrkinyt toimimaan juuri edellä esitetysti eli kuvaamaan tutkimuksen etenemistä 

erityisesti aineiston keruu- sekä analyysivaiheissa. Näin tarkoitukseni on ollut tehdä 

oma toimintani mahdollisimman näkyväksi ja tätä kautta muiden arvioitavaksi. Tutki-

muksen luotettavuus on mielestäni lisääntynyt oman toimintani kuvauksen avulla. 

 

Olen käyttänyt lainauksia ja viittauksia mielestäni riittävästi perustellakseni analyysini 

luokittelua. Kykenen perustelemaan sekä analyysin toteuttamista että sitä, miten olen 

tuloksiin päätynyt. Olen pyrkinyt selventämään mahdollisimman tarkasti sen, miten 

olen tutkimuksen analyysiluokat jaotellut. Näin ollen tutkimusprosessini on mahdolli-

simman ”läpinäkyvä” eli lukija tietää, miten olen kunkin analyysini luokan muodosta-

nut. Sisällönanalyysin luokittelun olen liittänyt opinnäytetyöni loppuun (liite 3), jolloin 

lukijalla on mahdollisuus tutustua myös analyysini luokitteluun. 

 

Tutkimuksen luotettavuus edellyttää rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä. Niitä edistetään 

koko tutkimusprosessin kuvaamisella, mutta myös lähteiden käytön arvioinnin avulla. 

Lähdekritiikillä tarkoitetaan sitä, että tutkija avoimesti kertoo, mistä tieto on peräisin 

sekä arvioi esimerkiksi käyttämänsä tiedon luotettavuutta ja soveltuvuutta. (Kuokkanen, 

Kivirinta, Määttänen & Ockenström 2007, 27–29.) 

 

Olen käyttänyt opinnäytetyössäni lähteinä melko suppeasti perhetyöhön liittyvää kirjal-

lisuutta. Koska perhetyön kirjallisuutta on lähes loputtoman paljon, on mielestäni ollut 

perusteltua käyttää vain tämän työn arkikeskeisen perhetyön näkökulmaan liittyvää läh-

demateriaalia. Toki lähdemateriaalin määrää olisi voinut hieman teoriaosuutta työstäes-

säni lisätä. Mielestäni kuitenkin on tärkeämpää keskittyä lähteiden sisältöön, jolloin 

tutkimukseni näkökulma rajaa perhetyön käsitteistöä sekä lähdemateriaalia melko pal-

jon. 
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Lähdekritiikkiin liittyvä tiedon luotettavuus toteutuu mielestäni opinnäytetyössäni mel-

ko hyvin. Lähes kaiken käyttämäni lähdemateriaalin olen kerännyt Väestöliitolta ja 

opinnäytetyön ohjaustapaamisista saamieni hyvien lähdevinkkien perusteella. Käyttä-

mäni tieto on peräsin alkuperäisistä lähteistä, joten niin sanottua toisen käden tietoa 

työssäni ei ole. Vaikka lähteiden luotettavuus on mielestäni hyvä, on tietysti mahdollis-

ta, että olen vetänyt tiedosta vääriä johtopäätöksiä ja referoinut sitä huonosti. Tällöin 

inhimillisen virheen takia, olen voinut huomaamattani tuottaa väärää informaatiota. Tätä 

olen pyrkinyt välttämään olemalla mahdollisimman tarkka siitä, että ymmärrän läh-

teideni ”sanoman” ja osaan käsitellä tietoa oikeassa muodossa. 

 

Vaikka oletin alun perin sosiaalityöntekijöiden olevan kiinnostuneita vastaamaan kyse-

lyyni, toisin kävi. Hirsjärvi ym. (2007, 191) kirjoittavat, että kyselyn toteuttamisen 

kääntöpuolena ja suurimpana ongelmana pidetään katoa. Tämä riippuu yleensä vastaaja-

joukosta sekä tutkimuksen aihepiiristä. Mitä kiinnostavampi ja tärkeämpi tutkimuksen 

aihe on tutkittaville, sitä suurempi on vastausprosentti. Useimmiten tutkija joutuu kui-

tenkin muistuttamaan vastaamisesta tutkittaville pariin otteeseen, jotta aineiston koko 

saadaan kasvamaan.  

 

Opinnäytetyöni aineiston keruuvaiheessa jouduin muistuttamaan sosiaalityöntekijöitä 

kyselyyni vastaamisesta. Olen pohtinut kadon merkitystä suhteessa tutkimustulosteni 

luotettavuuteen ja edes jonkunlaisen yleistettävyyden saavuttamiseen. Valitettavasti 

saamani vastausten määrä vähentää tutkimustulosten luotettavuutta, sillä niiden avulla 

ei voida yleisesti päätellä kattavia johtopäätöksiä. Kyselyyn vastanneet sosiaalityönteki-

jät käsittelivät kysymyksiäni melko laajasti ja monella lauseella, jolloin aineistosta nou-

si esille paljon erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia. 

 

Tutkimukseni tulosten arviointia olen pohtinut analyysini kattavuuden sekä tarkkojen 

havaintoluokkien avulla. Analyysissäni olen edennyt Alasuutarin (1999) esittämän mal-

lin mukaisesti havaintojen pelkistämisestä kohti arvoituksen ratkaisemista (ks. alaluku 

7.1.2). Olen tulkinnut aiemmin muodostamiani havaintoluokkia niiden merkitysten pe-

rusteella. Koska tulkinta on aina riippuvainen tutkijasta, voi mielestäni tämä edis-

tää/heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Vaikka olen parhaan mahdollisen kykyni mu-

kaan pyrkinyt tulkitsemaan havaintojani tarkasti ja selkeästi, jää arvoitukseksi olenko 



47 

tehnyt oikeanlaisia tulkintoja kyselyni vastauksista, jotka ovat toisen ihmisen ajatuksia 

sekä kokemuksia. 

 

Analyysini kattavuus edesauttaa tulkintojen ja tutkimustulosten luotettavuuden peruste-

lua. Koska olen luokitellut havaintoni toistuvasti esiintyvien lausumien perusteella, voin 

esittää, että tutkimukseni on luotettava ainakin sen suhteen, että analyysini luokat olen 

muodostanut toistuvien kokemusten ja näkemysten kimpuista. Näin ollen satunnaiset 

lausumat ovat jääneet tutkimustulosten ulkopuolelle juuri luotettavuuden edistämisen 

saavuttamiseksi. Opinnäytetyöni eettisyyttä olen edistänyt myös hävittämällä tutkimus-

aineistoni, kyselylomakkeet, analyysin jälkeen asiakasmukaisella tavalla. 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen ja eettisyyteen liittyy tutkittavien itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen. Näin ollen tutkittavan tulee itse saada päättää haluaako hän osallistua 

tutkimukseen vai ei. Tutkittavan tulee myös saada ennalta riittävästi tietoa tutkimukses-

ta, jotta päätös tutkimukseen osallistumisesta helpottuu. (Kuula 2006, 61.) 

 

Tutkimuksen kohteena olleet lastensuojelun sosiaalityöntekijät saivat kyselylomakkeeni 

ohella saatekirjeen (ks. liite 1), jossa esittelin opinnäytetyöni. Saatekirjeen tarkoituksena 

oli tarjota tutkittaville riittävästi tietoa tutkimuksestani sekä sen toteuttamisesta. Saate-

kirjeessä selvitin myös tutkittaville tutkimukseni luottamuksellisuuden sekä vastaajien 

vapaaehtoisuuden. Saatekirjeen avulla toimin mielestäni eettisesti, sillä pyrkimykseni 

oli mahdollisimman selkeästi ja avoimesti selvittää tutkittaville heidän merkityksensä 

tutkimuksessani. 
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10 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyöni tutkimustuloksien mukaan lastensuojelun sosiaalityöntekijät kokivat, 

että Arki Haltuun -hankkeen perhetyön avulla voidaan muuttaa asiakasperheiden arkea. 

Heidän kokemustensa perusteella lastensuojelun asiakasperheiden arki muuttui sekvens-

simenetelmän käyttämisen myötä hallitummaksi, ennakoitavammaksi, selkeämmäksi 

sekä paremmin hahmotettavissa olevaksi. Perheiden arkeen syntyi myös rutiineja, jotka 

edesauttoivat asiakasperheiden arjesta selviytymistä. 

 

Arjen rutiineista ja merkityksistä käsittelevässä luvussani (ks. alaluku 5.1) käsittelin 

arjen rutiinien merkitystä lapsiperheiden hyvinvoinnille. Sujuvan, rutiineja sisältävän 

arjen ajatellaan synnyttävän turvallisuuden sekä jatkuvuuden tunteen koko perheelle 

jäsenineen (Jokinen 2005, 120). Arjen hallinnan ajatellaan olevan tärkeä osa perheiden 

elämänhallintaa, jolloin arjen hallinnan myötä perheenjäsenille syntyy tunne vaikutta-

mismahdollisuuksista omaan elämäänsä (Järvinen ym. 2007, 86). 

 

Tutkimuksen kohderyhmän, lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden, asiakasperheiltä tä-

mänkaltainen arjen hallinta sekä sen myötä syntyvä jatkuvuus ja turvallisuus ovat puut-

tuneet tavalla tai toisella. Koska perheiden asiakkuuteen ovat vaikuttaneet perheen ar-

keen liittyvät ongelmat, ovat sosiaalityöntekijät hakeneet asiakasperheelleen Arki Hal-

tuun -hankkeen perhetyötä, jossa fokus kohdistetaan juuri perheiden arjen hallinnan 

kohentamiseen. 

 

Koska perhetyön tarkastelun keskiössä ovat perheet ja heidän hyvinvointinsa (Heino 

2008, 29), olen opinnäytetyössä tarkastellut sosiaalityöntekijöiden kokemuksia asiakas-

perheissä syntyneistä muutoksista sekvenssimenetelmän käyttämisen myötä. Tutkimuk-

seni tuloksista nousivat esiin sekvenssimenetelmän vaikutukset perheeseen vanhem-

muuden vahvistumisen sekä lasten tarpeiden paremman huomioonottamisen muodoissa. 

Tämänkaltaista muutosta perheessä voidaan kuvailla yleisinä perhetyön sisältöinä eli 

perhetyön kohdentumista perheiden elämänosa-alueisiin, kuten tarkemmin alaluvussa 

3.3 kuvailin. Perhetyön sisällöiksi voidaan lukea muun muassa vanhemmuuden tukemi-

nen sekä lapsen edun turvaaminen, kasvun, kehityksen sekä tarpeiden huomioon ottami-

sen avulla (Järvinen ym. 2007, 84). Arki Haltuun -hankkeen perhetyöstä on tämän opin-
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näytetyön perusteella näin ollen tunnistettavissa yleisiä perhetyön sisällöiksi määritelty-

jä seikkoja, jotka nousivat esiin lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kokemuksista. 

 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät vastaavat asiakasperheiden lasten edun toteutumises-

ta sekä asiakasperheille tarjotuista palveluista (Räty 2007, 58), kuten luvussa 4.1 esitte-

lin. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät valitsivat yleisesti asiakasperheilleen Arki Hal-

tuun -hankkeen perhetyön perheiden arjen rakenteen edistämistarpeiden perusteella. 

Sosiaalityöntekijät vastasivat koko perhetyöskentelyn keston ajan lasten edun toteutu-

misesta sekä lasten tarpeiden toteutumisesta. Tutkimukseen osallistuneet sosiaalityönte-

kijät arvioivat, että sekvenssimenetelmän käyttämisen myötä he saivat itse paremmin 

tietoa perheiden tilanteista kotona. Näin voidaan olettaa, että tämä voi helpottaa myös 

lapsen tilanteen sekä lastensuojelullisen huolen arvioimista. 

 

Alaluvussa 5.4 esittelin Arki Haltuun -hankkeen perhetyömenetelmän, sekvenssimene-

telmän toteutusta ja tarkoitusta. Sekvenssimenetelmän tarkoituksena on tukea lapsiper-

heiden arjen hallintaa. Sen avulla pyritään arjen hahmottamisen edistämiseen sekä sen 

rakenteen muuttamiseen. (Korvela ym. 2009, 108.) Tutkimustuloksista nousi esille, että 

sosiaalityöntekijät kokivat perheiden arjen hahmotuksen edistyneen sekvenssimenetel-

män käyttämisen myötä. Tämä johtui tutkittavien sosiaalityöntekijöiden mukaan sek-

venssimenetelmän avulla syntyneestä tuen näkyvyydestä sekä konkreettisuudesta. 

Opinnäytetyön tutkimustulosten perusteella voidaan olettaa, että lastensuojelun sosiaali-

työntekijät arvioivat sekvenssimenetelmän tarkoituksen toteutuneen asiakasperheissä. 

 

Tutkimustuloksista nousi esille myös lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kehittämis-

ehdotuksia liitettäväksi Arki Haltuun -hankkeen perhetyöhön. Näitä olivat perhetyös-

kentelyn ajallisen keston pidentäminen, verkostotyön lisääminen sekä perhetyön jälki-

seurannan kehittäminen. Perhetyöskentelyn ajallisen keston pidentämistä Arki Haltuun -

hankkeessa sosiaalityöntekijät perustelivat perheeseen toivottujen muutosten pysyvyy-

den näkökulmasta. 

 

Perhetyön verkostotyöllä, joka käsittää viranomaisverkostot sekä perheen lähiverkostot, 

tavoitellaan perheen kokonaisvaltaisen tuen ja tilanteen kartoituksen edistämistä (Järvi-

nen ym. 2007, 153), kuten perhetyötä käsittelevässäni luvussa 3 esittelin. Tutkimukseen 

osallistuneet lastensuojelun sosiaalityöntekijät kokivat, että tulevaisuudessa Arki Hal-
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tuun -hankkeen perhetyöskentelyä tulisi laajentaa myös viranomaisten välisen yhteis-

työn lisäksi asiakasperheiden lähiverkostojen kanssa toteutettavaan yhteistyöhön. 

 

Perhetyön päättämisen jälkeen voidaan perheen tilanteen seuraamista jatkaa sekä ottaa 

puolin ja toisin tarvittaessa yhteyttä asiakasperheen sekä perhetyöntekijöiden ja sosiaali-

työntekijöiden välillä (Järvinen ym. 2007, 82). Tätä toimintaa kutsun tutkimuksessani 

jälkiseurannaksi. Tutkimustulokset nostivat esiin lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden 

toiveen Arki Haltuun -hankkeen perhetyöhön liitettävästä, aktiivisemmasta jälkiseuran-

tatyöstä. Tätä he perustelivat perheen tilanteen ja muutosten pysyvyyden seuraamisen 

edistämisen avulla. 

 

 

10.1 Johtopäätökset 

 

Opinnäytetyöni johtopäätöksenä voidaan todeta, että sosiaalityöntekijöiden kokemusten 

perusteella Arki Haltuun -hankkeen perhetyöllä voidaan tukea lastensuojelun asiakas-

perheiden arkea. Sen avulla voidaan helpottaa perheiden arjen hahmottamista niin sosi-

aalityöntekijöiden kuin asiakkaidenkin näkökulmasta. Sekvenssikartan käyttäminen tuo 

sosiaalityöntekijöiden kokemusten perusteella perheen arjen näkyvämmäksi ja näin ol-

len helpommin käsiteltäväksi yhdessä perheen kanssa. Arjen näkyväksi tekemistä voi-

daan tarkastella myös yhtenä kyseisen hankkeen perhetyön tavoitteena (ks. alaluku 5.3). 

 

Opinnäytetyöni johtopäätöksenä esitän, että sekvenssimenetelmän avulla voidaan paran-

taa lastensuojelun asiakasperheiden arjen hallintaa ja luoda siihen tarvittavia rutiineja. 

Sosiaalityöntekijöiden mukaan Arki Haltuun -hankkeen perhetyöllä voidaan muuttaa 

lastensuojelun asiakasperheiden arkea selkeämmäksi, jäsennellymmäksi ja ennakoita-

vammaksi sekä edistää arjen hallintaa. Kaaosmaisuus, jollaiseksi useat sosiaalityönteki-

jät asiakasperheiden arkea kuvailivat, voidaan sekvenssimenetelmän avulla saada hallin-

taan. 

 

Sosiaalityöntekijöiden kokemusten perusteella sekvenssimenetelmän käyttämisen avulla 

voidaan toteuttaa muutoksia lastensuojelun asiakasperheissä. Vanhemmuuden vahvis-

tumisen johtopäätöksenä esitän, että Arki Haltuun -hankkeen perhetyön avulla voidaan 

edistää ja vahvistaa vanhemmuutta ja sen toteutumista. 
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Arki Haltuun -hankkeen perhetyön avulla voidaan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden 

kokemusten perusteella myös edistää lasten tarpeiden parempaa huomioonottamista. 

Sosiaalityöntekijöiden näkemysten mukaan lasten tarpeet ja toiminnot alkoivat entistä 

enemmän määritellä perheen ajankäyttöä. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan esittää, 

että Arki Haltuun -hankkeen perhetyön avulla voidaan vaikuttaa lasten tarpeiden ja toi-

veiden parempaan huomioonottamiseen perheen ajan käyttöä suunniteltaessa. 

 

Myös tiedon tuottaminen asiakasperheiden arjesta parani sosiaalityöntekijöiden koke-

musten perusteella. Voidaankin todeta, että Arki Haltuun -hankkeen perhetyö palvelee 

sosiaalityöntekijöiden oikeansuuntaista päätöksentekoa koskien lastensuojelun asiakas-

perheitä, sillä he ovat näin entistä paremmin selvillä asiakasperheen tilanteesta kotona. 

Sosiaalityöntekijät kokivat olevansa entistä paremmin tietoisia asiakasperheiden arjesta 

ja sen sujumisesta, jolloin perheen tilanteen arviointi helpottui. Tutkimuksen johtopää-

töksenä voidaan esittää, että Arki Haltuun -hankkeen perhetyöllä voidaan edistää sosiaa-

lityöntekijöiden tiedonsaantia asiakasperheiden elämäntilanteista. 

 

 

10.2 Toimenpide-ehdotukset 

 

Tutkimuksen tuloksia tulisi pystyä peilaamaan työelämään ja ammatilliseen kasvuun 

niiden hyödynnettävyyden avulla (Kuokkanen ym. 2007, 49). Esitänkin tutkimustulos-

teni pohjalta myös toimenpide-ehdotuksia, jotta tuloksistani tulisi mahdollisimman hel-

posti hyödynnettäviä ja työelämään linkittyviä. 

 

Ensimmäisenä toimenpide-ehdotuksena esitän, että Arki Haltuun -hankkeen työskente-

lyssä nostetaan verkostotyöskentely entistä enemmän tarkasteluun sekä kehitetään eri 

toimijoiden, kuten sosiaalityöntekijöiden ja Arki Haltuun -hankkeen perhetyöntekijöi-

den, välistä yhteistyötä. Lisäksi esitän, että hankkeen perhetyöhön otetaan mukaan asia-

kasperheen lähiverkostojen kanssa toteutettava yhteistyö perheen kotona tapahtuvan 

työskentelyn lisäksi. 

 

Vaikka Arki Haltuun -hankkeen perhetyö perustuukin perheen arjen hallinnan edistämi-

seen, voidaan olettaa, että perheen arkeen sisältyy myös ulkopuolisten toimijoiden, ku-

ten päiväkodin, vaikutuksia. Näiden ulkopuolisten toimijoiden, perheen sekä perhetyön-
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tekijöiden välisellä yhteistyöllä voidaan saavuttaa pysyvämpiä muutoksia perheen tilan-

teeseen, kun jokainen perheen kanssa työskentelevä viranomainen tietää, mitä kukin 

tekee. Näin perheen palvelukokonaisuudesta voi helpommin muodostua toinen toistaan 

täydentäviä palveluita, eikä niinkään erillisiä, itsenäisesti toteutettavia palveluita. 

 

Toisena toimenpide-ehdotuksena esitän tutkimustulosten perusteella, että Arki Haltuun -

hankkeen perhetyötä kehitetään resursseja lisäämällä pidemmäksi työskentelyjaksoksi 

asiakasperheiden tilanne huomioonottaen. Esitän, että Arki Haltuun -hankkeen perhe-

työn ja sosiaalityöntekijöiden yhteisen asiakasperheen tilanteen arvioinnin perusteella 

suunnitellaan kullekin perheelle sopiva työskentelyaika ja -kokonaisuus. Tämä edellyt-

tää sitä, että perhetyön pituutta voidaan tarvittaessa lyhentää tai pidentää perheen tilan-

teen mukaan. Olennaista on se, että kummatkin toimijat sekä sosiaalityöntekijät että 

perhetyöntekijät yhdessä suunnittelevat perheen kanssa entistä tarkemmin perhetyön 

ajallisen keston. Näin saavutetaan myös pysyviä perheeseen toivottuja muutoksia, kun 

moni näkökulma nostetaan jo työskentelyä suunniteltaessa esille. 

 

Kolmantena toimenpide-ehdotuksena esitän, että Arki Haltuun -hankkeen perhetyön 

työskentelyjakson lopettamisen jälkeen asiakasperheessä toteutetaan jälkiseurantaa, 

jonka avulla voidaan arvioida muutosten pysyvyyttä sekä mahdollisesti aloittaa hank-

keen järjestämä perhetyö uudelleen. Perhetyön uudelleen aloittamisella tarkoitetaan 

esimerkiksi muutamaa seurantakäyntiä, jossa tavallaan ”muistutetaan” perhettä aiemmin 

toteutuneista muutoksista perheen arjessa sekä arvioidaan yhdessä perheen kanssa tilan-

netta työskentelyn lopettamisen jälkeen. Näin perhettä voidaan yrittää havahduttaa jäl-

leen oman arkensa hahmottamiseen sekä sen rakenteen muuttamiseen. 

 

 

10.3 Opinnäytetyöprosessi 

 

Opinnäytetyöprosessini alkoi vuoden 2008 alussa, kun osallistuin Diakonia-

ammattikorkeakoulun opinnäytetyötorille. Tuolloin esiteltiin mahdollisia opinnäytteen 

aiheita ja suureksi ilokseni huomasin kiinnostuneeni Väestöliiton esittelemästä mahdol-

lisuudesta tehdä opinnäytetyö Arki Haltuun -hankkeeseen. Suoritin juuri tuolloin am-

mattiopinnoissani Lapsuus ja nuoruus-opintokokonaisuutta, joten perhetyön aihe oli 

juuri tuolloin pinnalla ja herätti kiinnostukseni. Liityin siis opinnäytetyötorin esittelyjen 
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perusteella opinnäytetyöryhmään, jossa oli mahdollisuus tehdä opinnäytetyö Arki Hal-

tuun -hankkeeseen. Opinnäytetyöryhmämme kaikkiin tapaamisiin vuoden ajan osallistui 

opinnäytetyön ohjaajieni lisäksi Arki Haltuun -hankkeen projektikoordinaattori Antero 

Kupiainen. 

 

Kevään 2008 kuluessa tapasimme opinnäytetyöryhmän kanssa 3 kertaa. Nämä kerrat 

käytimme opinnäytetyön aiheen ideoimiseen sekä teoriatietoon tutustumiseen. Oma 

kiinnostukseni liittyi tuolloin Arki Haltuun -hankkeen perhetyön tutkimiseen asiakas-

perheissä, joissa lapsi palaa kotiin sijaishuollosta. Kuitenkin kevään aikana selvisi, että 

hankkeessa ei tuolloin ollut tehty perhetyötä perheissä, joissa olisi vastaava tilanne. 

Näin aiheeni jäi kypsymään syksyksi 2008. 

 

Syksyllä 2008 opinnäytetyöryhmämme tapasi jälleen 3 kertaa. Toisella ohjauskerralla 

sovin tapaamisen Väestöliiton projektikoordinaattori Antero Kupiaisen kanssa. Tarkoi-

tuksena oli käydä tutustumassa Väestöliitossa hankkeen perhetyöntekijöihin sekä pyrkiä 

yhdessä projektin työntekijöiden kanssa löytämään opinnäytetyöni aihe, joka kiinnostai-

si minua sekä Arki Haltuun -hanketta. Palaverimme oli hedelmällinen, sillä tuolloin 

nousi esiin mahdollisuus kartoittaa hankkeen parissa työskennelleiden lastensuojelun 

sosiaalityöntekijöiden kokemuksia Arki Haltuun -hankkeen perhetyöstä. Tartuin heti 

aiheeseen, sillä se tuntui kiinnostavalta sekä mielekkäältä. Tapaamisen jälkeen aloin 

todenteolla kerätä teoriatietoa perhetyöstä sekä lastensuojelusta. Tutustuin Väestöliitos-

ta saamiini lähdevinkkeihin sekä opinnäytetyön ohjaajieni suosittelemiin lähteisiin. 

Syksyllä 2008 sain valmiiksi tutkimussuunnitelmani sekä alustavat tutkimuskysymyk-

seni. 

 

Keväällä 2009 aloin suunnitella tulevaa kyselyäni sekä siihen liittyneitä kysymyksiä. 

Keräsin samalla myös lähdemateriaalia sekä karsin jo kirjoittamaani tekstiä perhetyöstä. 

Totesin tuolloin, että perhetyöhön liittyvää kirjallisuutta on todella paljon ja näin ollen 

lähdinkin liikkeelle nimenomaan Arki Haltuun -hankkeen perhetyöhön liittyvästä arjen 

tukemisesta perhetyön avulla. Lisäksi tutustuin sekvenssimenetelmästä kirjoitettuun 

teoriatietoon, lähinnä filosofian tohtori Pirjo Korvelan väistökirjaan, joka perustuu aja-

tukseen arkipäivän sekvensseistä. 
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Keväällä 2009 suoritin myös opinnäytetyöhön liittyvän metodi-kurssin. Tuolloin poh-

dimme oman opinnäytetyömme metodisia ratkaisuja sekä katsastimme englanninkieli-

sen tiivistelmän kirjoittamiseen liittyviä seikkoja. Tämä opintokokonaisuus varmisti, 

että tutkimukseni tulee olemaan laadullinen, sillä käsitteleehän tutkimukseni nimen-

omaan kokemustietoa sekä kehittämisehdotuksia. Päädyin valitsemaan analyysimene-

telmäkseni sisällönanalyysin, sillä se tuntui menetelmänä järkevimmältä vaihtoehdolta. 

Kevään ja kesän 2009 aikana hioin kyselylomakettani sekä päätin, että kyselyni kysy-

mykset tulevat olemaan avokysymyksiä, jolloin tutkittavat saavat omin sanoin kuvailla 

ja arvioida Arki Haltuun -hankkeen perhetyötä. 

 

Syyskesällä 2009 lähetin opinnäytetyönohjaajalleni kesän aikana valmistelemani kyse-

lylomakkeen. Elokuun aikana sain kyselyni lähetysvalmiiksi, jolloin otin yhteyttä Väes-

töliittoon Arki Haltuun -hankkeen projektikoordinaattoriin saadakseni tutkittavien sosi-

aalityöntekijöiden sähköpostiosoitteet. Sähköpostiosoitelistan sain syyskuun 2009 alus-

sa. Valmistelin vielä saatekirjettä liitettäväksi kyselyyni, joten lopullisen kyselyn lähetin 

listan sosiaalityöntekijöille syyskuun 2009 puolessa välissä. Vastauksia sain lopulta 

parin vastauksien karhuamiskerran jälkeen 6. Aineistoni oli kasassa lokakuun lopussa 

2009. Tämän jälkeen aloin vähitellen käydä aineistoani läpi ja purkamaan havaintojani 

joukoiksi. 

 

Vuodenvaihteessa 2009–2010 aloitin aineistoni analysoinnin. Aineistoni purkaminen 

kesti odotettua kauemmin johtuen muiden opintojeni päällekkäisyyksistä, joten todente-

olla pääsin keskittymään opinnäytetyöni tekemiseen helmikuussa 2010. Tällöin aloin 

luokitella aineistostani esiin nousseita havaintojoukkoja sekä etsimään samanlaisuuksia 

aineistostani. Sain sisällönanalyysini valmiiksi helmi-maaliskuun vaihteessa 2010, jon-

ka jälkeen keskityin opinnäytetyöni kirjoittamiseen. Tutkimustuloksiani peilasin aktiivi-

sesti tutkimuskysymyksiini saadakseni mahdollisimman selkeän kysymys-vastaus-

asetelman. Koko maaliskuun 2010 kirjoitin opinnäytetyötäni valmiiksi. 

 

Keväällä 2010 käytin myös 2 opinnäytetyön yksilöohjaus kertaa. Ensimmäinen ohjauk-

seni oli maaliskuun alussa ja toinen kuun lopussa. Näin koko aktiivisen kirjoitusproses-

sini ajan sain ohjausta ja tukea opinnäytetyöni toteuttamiselle. Ilman yksilöohjauksia en 

olisi saanut opinnäytetyöstäni selkeää kokonaisuutta, sillä huomasin, että mitä enemmän 

keskityin opinnäytetyöni tekemiseen, sitä ”sokeammaksi” omille virheilleni sekä toteu-
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tukselleni tulin. Keskustelimmekin yksilöohjauskerroilla ohjaajani kanssa juuri siitä, 

kuinka monitahoinen tutkijan rooli on. 

 

Huomasin, että opinnäytetyön tekemiseen liittyy tärkeänä osana ulkopuolisen näkökul-

man huomioonottaminen, jotta se avautuisi myös muille kuin itselleni. Itse olin jo niin 

sisällä tutkimukseni tekemisessä, etten osannut enää objektiivisesti arvioida omaa teke-

mistäni. Koin äärimmäisen tärkeäksi sen, että sain palautetta työstäni opinnäytetyöni 

kirjoitusprosessin eri vaiheissa. Näin pystyin muokkaamaan tutkimustani omien kyky-

jeni mukaan mahdollisimman selkeäksi ja ymmärrettäväksi lukijalle. 

 

 

10.4 Oma oppiminen 

 

Koko opinnäytetyöprosessiani voisin kuvailla haastavaksi ja todella opettavaiseksi. On 

ollut hyvin mielenkiintoista seurata läheltä Arki Haltuun -hanketta ja liittää oma opin-

näytetyö siihen. Parempaa lähtökohtaa ja yhteistyötahoa en mielestäni olisi voinut saa-

da, sillä olen jatkuvasti saanut tukea opinnäytetyöni tekemiseen niin opinnäytetyöni 

ohjaajilta kuin Arki Haltuun -hankkeen projektikoordinaattorilta. 

 

Koska opinnäytetyöprosessi on kestänyt lähes 2 ja puoli vuotta, on siihen mahtunut mo-

nenlaisia tunteita. Välillä olen ollut turhautunut, sillä kirjoittamisesta ei ole tuntunut 

tulevan mitään johtuen muista päällekkäisistä opinnoista. Välillä taas olen kokenut on-

nistumisen tunteita, kun opinnäytetyöni on tavalla tai toisella nytkähtänyt eteenpäin. 

Riitta Granfelt (2002, 134) kirjoittaa, että tutkijalle koko tutkimus- ja kirjoitusprosessit 

ovat oppimisprosesseja myös tutkijasta itsestään. Näin voisin kuvailla myös omaa op-

pimistani. Olen oppinut paljon itsestäni niin ihmisenä, opiskelijana kuin tutkijanakin. 

 

Olen koko opinnäytetyöprosessin aikana oppinut erityisesti kärsivällisyyttä. Koska pro-

sessina opinnäytetyön tekeminen on ollut pitkä, on ollut pakko luopua periaatteestani 

asioiden ja koulutehtävien nopeasta hoitamisesta ja valmiiksi saattamisesta. Opinnäyte-

työn tekeminen on pakottanut näkemään asiat pidemmällä aikavälillä sekä toteuttamaan 

asiat tietyssä järjestyksessä, vaihe vaiheelta. On ollut hienoa huomata itsessäni muutok-

sia tässä suhteessa. Enää en ajattele kaiken hoituvan nopealla aikataululla, vaan annan 
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itselleni enemmän aikaa asioiden kypsyttelyyn. Näin lopputuloskin paranee, kun ajatte-

lee ensin ja tekee vasta sitten. 

 

Olen oppinut myös paljon tutkimuksesta, sen tekemisestä ja toteuttamisesta. Tutkivan 

työotteen sisäistäminen on ollut mielenkiintoinen oppimiskokemus myös ammatillisen 

identiteettini kannalta. Olen oppinut valtavat määrät tietoa tutkimuksen toteuttamisesta 

ja sen kirjoittamisesta. Uskon, että tästä tulee olemaan työelämässä paljon hyötyä. Kos-

ka tutkija joutuu katsomaan asioita monesta eri näkökulmasta, jotta tutkimuksesta tulisi 

mahdollisimman kattava, olen oppinut tarkastelemaan asioita aiempaa objektiivisem-

min. Välillä olen tarkoituksella yrittänyt lukea opinnäytetyötäni ikään kuin ulkopuolelta. 

Uskon, että tämän avulla olen voinut hioa tekstiäni lukijalle selkeämmäksi ja helppolu-

kuisemmaksi. 

 

Haastavaa opinnäytetyöprosessissa on ollut kokonaisuuden hahmottaminen sekä tutki-

muksen kirjoittaminen. Välillä olen ollut tilanteessa, jossa en ole kokenut itsekään tietä-

väni, mitä teen. Tutkimusta kirjoittaessani taas on ollut haastavaa säilyttää niin sanottu 

punainen lanka opinnäytetyön alusta loppuun saakka. Olen pohtinut paljon sitä, kuinka 

tutkimukseni muodostaisi selkeän kokonaisuuden. Tähän olen saanut paljon tukea opin-

näytetyöni ohjaajalta. Yksilöohjauskerroilla keväällä 2010 kävimme läpi tekstiäni joh-

donmukaisesti pohtien sitä, miten lukijalle olisi selkeää tekstiä tuottaa. Olenkin oppinut 

paljon siitä, kuinka tutkimuksen rakenne tulisi toteuttaa mahdollisimman selkeästi ja 

avoimesti. 

 

Oman ammatillisen kasvuni kannalta opinnäytetyöprosessi on ollut merkittävä. Uskon, 

että pystyn hyödyntämään oppimaani tietoa tulevaisuudessa paljon. Koska olen oppinut 

tuntemaan itseni, rajani ja kykyni entistä paremmin, on siitä jatkossa pelkästään positii-

visia vaikutuksia. Koko tämän prosessin ajan olen käynyt läpi pettymyksiä suhteessa 

omaan osaamiseeni ja toisaalta myös onnistumisen kokemuksia ja yllätyksiä kyvyistäni. 

Olen oppinut entistä paremmin tunnistamaan omia vahvuuksiani ja heikkouksiani. Tä-

män avulla voin tulevaisuudessa suhteuttaa toimintaani omiin kykyihini sekä kehitty-

mään niin ihmisenä kuin sosiaalialan ammattilaisenakin. 

 

Koska tutkimukseni tarkoituksena on ollut tuottaa uutta tietoa, on myös sen pohjalta 

mahdollisuus tehdä jatkotutkimuksia. Esimerkiksi itseäni kiinnostaisi kartoittaa sosiaali-
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työntekijöiden arvioita mahdollisuuksista liittää sekvenssimenetelmään perustuva per-

hetyö osaksi lastensuojelussa järjestettävää perhetyötä. Tutkimuksen voisi toteuttaa 

esimerkiksi kokeiluna, jossa uutta työmenetelmää kokeiltaisiin osana perusperhetyötä 

lastensuojelun asiakasperheissä ja tämän jälkeen kartoitettaisiin sosiaalityöntekijöiden 

arvioita kokeilusta. 
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LIITE 1 Saatekirje 

 
11.9.2009 
 
Hyvä sosiaalityöntekijä, 
 
opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin toimipaikassa sosionomiksi. Teen 
opinnäytetyötä, jonka tarkoituksena on kartoittaa Väestöliiton Arki Haltuun-hankkeen 
parissa työskennelleiden lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kokemuksia ja näkemyk-
siä hankkeessa kehitettävästä perhetyömenetelmästä, sekvenssimenetelmästä. Kokemus-
ten ja näkemysten kartoituksen lisäksi tarkoituksenani on kerätä kehittämisnäkökulmia 
sekvenssimenetelmän käyttämisestä. Kysymyksiini vastatessa voit peilata niitä kaikkiin 
lastensuojelun asiakasperheisiin, joiden kanssa olet kyseistä menetelmää käyttänyt. 
 
Tähän kyselyyn voit vastata nimettömästi, ja sen voit palauttaa sähköpostiini liitetiedos-
tona tai vaihtoehtoisesti voit lähettää vastaukset kirjallisina kirjeen lopussa olevaan pos-
tiosoitteeseen. Saamaani vastausaineistoa käsittelen luottamuksellisesti. Vastausaikaa 
on 9.10.2009 saakka. 
 
Valmis opinnäytetyöni on luettavissa Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyötie-
tokannassa tutkimustyön valmistuttua viimeistään kesäkuussa 2010.  
 
Annan mielelläni tarvittaessa lisätietoja. Yhteystietoni löytyvät tämän kirjeen lopusta. 
Opinnäytetyötäni ohjaavat Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtorit Annukka Armanto 
ja Arto Perkka. Heidän yhteystiedot löytyvät myös kirjeen lopusta.  
 
Opinnäytetyöni tutkimusluvan olen saanut Väestöliitolta. 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Sari Lönnberg  Annukka Armanto, 040/0156349 
(osoitteeni &   annukka.armanto@diak.fi 
puhelinnumeroni)    
sari.lonnberg@student.diak.fi Arto Perkka, 040/5091466 
   arto.perkka@diak.fi 
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LIITE 2 Esitieto- ja kyselylomakkeen kysymykset 

 

 

ESITIETOJA 
 
1. Miten pitkään olet toiminut sosiaalityöntekijänä? 
 
2. Kuinka pitkään olet Arki Haltuun -hankkeen perhetyömenetelmää käyttänyt asiakas-
perheissä? 
 
3. Miten monen asiakasperheen kanssa olet käyttänyt Arki Haltuun -hankkeessa kehitet-
tävää perhetyömenetelmää? 
 
4. Miten päädyit käyttämään Arki Haltuun -perhetyötä? 
 
 
KYSELYLOMAKE 
 
 
ARKI-NÄKÖKULMA 
 
1. Mitä käsite arjen rakenne sinulle tarkoittaa? 
 
2. Muuttuiko perheen arjen rakenne kyseisen perhetyömenetelmän käyttämisen myötä 
sosiaalityöntekijän näkökulmasta? Mikäli arjen rakenne muuttui, niin miten? 
 
 
PERHE-NÄKÖKULMA 
 
3. Tapahtuiko asiakasperheessä muita muutoksia perhetyömenetelmän käyttämisen 
myötä? Mikäli muutoksia syntyi, minkälaisia? 
 
4. Vähenikö lastensuojelullinen huoli perheestä Arki Haltuun – hankkeen perhetyöme-
netelmän käyttämisen myötä? Perustele vastaustasi muutamalla lauseella. 
5. Miten käytetty sekvenssimenetelmä tuki lastensuojelun asiakasperheitä?  
 
6. Syntyikö menetelmän käytölle esteitä asiakasperheissä? Jos syntyi, millaisia? 
 
7. Minkälaisia kokemuksia yleisesti sekvenssimenetelmän käyttö tuotti sosiaalityönteki-
jän näkökulmasta? 
 
 
KEHITTÄMISNÄKÖKULMA 
 
8. Mihin seikkoihin menetelmän käyttämisen aloittamisessa, toteuttamisessa ja arvioin-
nissa tulisi kiinnittää huomiota? 
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9. Miten Arki Haltuun -hankkeen perhetyömenetelmää voitaisiin kehittää lastensuojelun 
sosiaalityöntekijän näkökulmasta edelleen, jotta perheitä voitaisiin tukea arjen rakenteen 
hallinnassa entistä paremmin?  
 
10. Minkälaisia työskentelytapoja /-menetelmiä kyseiseen perhetyömenetelmään voitai-
siin jatkossa liittää? 
 
 
KIITOS VASTAUKSISTASI! 
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LIITE 3 Sisällönanalyysi 

 

Lausuma Alaluokka Yläluokka 

Arjesta tuli paremmin hal-
littavissa -- oleva kokonai-
suus, jos tietyt asiat toistu-
vat tarvittavalla rytmillä 

Hallinta Arjen muutokset 

Arjesta tuli paremmin -- 
ennakoitavissa oleva ko-
konaisuus--. 

Ennakoitavuus Arjen muutokset 

Arjen kaaosmaisuus hel-
pottui ja selkiytyi--. 

Selkeys Arjen muutokset 

Arjen muodostumisen 
hahmottaminen auttoi ja 
helpotti vanhempia näke-
mään -- keinoja arjesta 
suoriutumiseen. 

Hahmotus Arjen muutokset 

Tavoite arjen parempi hal-
linta toteutui perheessä. 

Hallinta Arjen muutokset 

Päivän tapahtumien ennus-
tettavuus lisääntyi--. 

Ennakoitavuus Arjen muutokset 

Yhtenä tavoitteena oli juuri 
vanhemman itsevarmuu-
den ja luottamuksen vah-
vistaminen suhteessa omiin 
taitoihin ja kykyihin. Tämä 
nähdäkseni myös toteutui--
. 

Vanhemmuus Muutokset perheessä 

Vanhemmuuden vahvis-
tuminen -- toi positiivista 
”nostetta”. 

Vanhemmuus Muutokset perheessä 

Säännöllisen harrastuksen 
aloittaminen jonkun/joiden 
lapsen kohdalla sanoitti 
perheen yhteistä ai-
kaa/tekemistä--. 

Lapsen tarpeiden huomioi-
minen 

Muutokset perheessä 

Lasten läksyjen tekemises-
tä tuli osaksi lapsen iltaa ja 
samalla perheen iltaa ns. 
todellistui arkeen yhdeksi 
tärkeäksi osaksi. 

Lapsen tarpeiden huomioi-
minen 

Muutokset perheessä 

Ikävä kyllä lastensuojelun 
asiakasperhe voi alussa 
olla ”motivoitunut” mutta 
perääntyy kun huomaa että 
omaa panosta tarvitaan! 

Sitoutuminen työskentelyyn Lastensuojelullinen huoli 

Lastensuojelun asiakasper-
heitä on vaikea ”sitouttaa” 

Sitoutuminen työskentelyyn Lastensuojelullinen huoli 
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toimimaan määrätyn mu-
kaisesti. 
Lastensuojelun huoli ei 
vähentynyt. A.o. perheen 
suojautumismekanismit 
”väistä ja peruuta aina kun 
voit” oli perhetyön jälkeen 
yhtä vahvat. 

Muutokset lastensuojelulli-
sessa huolessa 

Lastensuojelullinen huoli 

Lastensuojelullinen huoli 
vähentyi: perheen tilanne 
parani. 

Muutokset lastensuojelulli-
sessa huolessa 

Lastensuojelullinen huoli 

Lastensuojelullinen huoli 
vähentyi ehkä hippusen. 

Muutokset lastensuojelulli-
sessa huolessa 

Lastensuojelullinen huoli 

Arjen konkreettisen käsit-
telyn kautta löytyy pu-
heenaiheita, joiden kautta 
on helppo saada tietoa per-
heen elämästä syyllistä-
mättä tai osoittelematta 
ketään 

Tuen näkyvyys ja tiedon 
saaminen 

Sekvenssimenetelmän mer-
kitys 

Se teki asiat ja tavoitteet 
konkreettiseksi ja näky-
väksi ne asiat sekä toimin-
not joiden tulisi arjessa 
toteutua. 

Tuen näkyvyys ja konkreet-
tisuus 

Sekvenssimenetelmän mer-
kitys 

Konkreettinen tuki arjen 
suunnitteluun ja jäsentämi-
seen--. 

Konkreettisuus Sekvenssimenetelmän mer-
kitys 

Sillä sai melko hyvin tietoa 
siitä, mitä perheen arki 
kotona on--. 

Tiedon saaminen Sekvenssimenetelmän mer-
kitys 

Sosiaalityöntekijänä mi-
nulle tuli yllätyksenä per-
heen aamujen rakentumat-
tomuus ja kaasomaisuus ja 
myös iltapäivien hajanai-
suus. 

Tiedon saaminen Sekvenssimenetelmän mer-
kitys 

ongelmat ovat useimmiten 
pitkäaikaisia ja toimintata-
vat niin piintyneitä, etteivät 
asiat muutu niin nopeasti. -
- etteivät perheet muuta 
tapojaan pysyvästi lyhyen 
työskentelyn aikana. 

Työskentelyn kesto Kehittämisehdotukset 

Resurssien lisääminen on 
ihan ehdoton edellytys, 
jotta työskentely voisi jat-
kua pitkään ja muutosten 
saaminen olisi mahdollista. 

Työskentelyn kesto Kehittämisehdotukset 

Miten osaisi valita realisti- Työskentelyn kesto ja ta- Kehittämisehdotukset 
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set tavoitteet, että edes 
joku asia muuttuisi. 

voitteet 

Työskentelyaika oli melko 
lyhyt ajatellen muutoksen 
pysyvyyttä ja sen vaikutta-
vuuden arviointia 

Työskentelyn kesto ja ta-
voitteet 

Kehittämisehdotukset 

Yhteistyö ja yhdessä teke-
mistä lapsen kehitysympä-
ristön ja perheen verkoston 
kanssa 

Verkostotyö Kehittämisehdotukset 

Verkostotyön laajenemi-
nen (omaisverkosto ym.) 

Verkostotyö Kehittämisehdotukset 

Seurantajaksot (lisää) Jälkiseuranta Kehittämisehdotukset 
jatkotyötä tarvitaan paljon! Jälkiseuranta Kehittämisehdotukset 
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LIITE 4 Sekvenssikartta 

 

 

 


