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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni on kehittämistarpeesta lähtöisin oleva tuotos, joka käsittelee sijaishuol-

losta tulevan nuoren itsenäistymisen tukemista. Suomen lastensuojelulaissa (§ 75) on 

määriteltynä palvelu, jonka tarkoitus on tukea sijaishuollosta itsenäistyvän nuoren it-

senäistymisen prosessia. Tätä tukimuotoa kutsutaan jälkihuolloksi. Jälkihuollon on tar-

koitus opettaa nuorelle itsenäisen elämän taitoja siten, että lastensuojeluasiakkuuden 

piiristä tuleva nuori integroituu yhteiskuntaan, oppii luomaan ympärilleen tukiverkoston 

ja kykenee mahdollisimman itsenäiseen elämään lastensuojeluasiakkuuden jälkeen.  

Kehittämistarve on tullut Kaarinan SOS-lapsikylän johtajalta, ohjaajien lähiesimieheltä 

sekä ohjaajilta. Aihe on ajankohtainen. Tämän voi huomata mm. jälkihuoltoa käsittele-

västä kirjallisuudesta, joka nostaa esiin useita valtakunnallisia kehityskohtia, joiden 

kanssa sosiaalityöntekijät, jälkihuollon työntekijät ja jälkihuoltoa palveluna saavat nuoret 

kamppailevat. Työssä tuon esiin jälkihuollon merkityksen ja hyödyn itsenäistyvän nuoren 

elämässä, jotta nuori ja hänen sosiaalityöntekijänsä saavat kokonaisvaltaisen kuvan 

siitä, miksi palvelu on olemassa ja mitä palvelun läpikäymisellä voidaan saavuttaa. 

Työ perustuu kehityspsykologiaan, jonka avulla lähestytään nuoruuden kehitystehtäviä 

eli itsenäistymistä ja sen haasteita. Tämän jälkeen työssä perehdytään nuorta ohjaavan 

aikuisen työotteisiin. Työotteina käsittelen vuorovaikutuksellista työotetta, tavoitteellista 

työskentelyä sekä käyn läpi, millainen merkitys nuoren itsensä motivoinnilla on työsken-

telyyn.  

Opinnäytetyön tarkoitus on yhdenmukaistaa Kaarinan SOS-lapsikylän jälkihuoltoproses-

sia sekä tehdä siitä tavoitteellisempaa. Opinnäytetyön tuloksena syntyi kaksi opasta, 

joista toinen on suunnattu nuorelle. Sen tarkoitus on antaa jälkihuoltoon siirtyvälle nuo-

relle – ja toisaalta myös sosiaalityöntekijälle – kokonaisvaltainen kuva siitä, mitä jälki-

huolto on ja mitä se edellyttää nuorelta itseltään. Toinen opas on suunnattu jälkihuollon 

ohjaajalle tukemaan nuoren kanssa tehtävän työn suunnittelua ja toteutusta. Yhdessä 

oppaiden on tarkoitus toimia tehokkaana ja käytännöllisenä työvälineenä jälkihuollon oh-

jaajalle.  

SOS-lapsikylä pyrkii palvelunsa kehittämisellä tuottamaan palvelun, joka tukee palve-

lussa olevien nuorten myöhempää elämänhallintaa mahdollisimman tehokkaasti. Palve-

lun on tarkoitus taata jokaiselle siihen osallistuvalle nuorelle yksilöllisesti räätälöity 
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ohjausprosessi, jossa nuori voi yhdessä ohjaajan kanssa asettaa tavoitteita ja harjoitella 

hänelle haastavia tai kokonaan tuntemattomia elämän taitoja. Ohjausprosessilla pyritään 

saavuttamaan nuoren yksilölliset tavoitteet ja siten tarjoamaan sellaiset lähtökohdat it-

senäiseen elämään, jotka auttavat nuorta integroitumaan yhteiskunnan itsenäiseksi jä-

seneksi. Ohjaajan ja nuoren työskentely pyrkii tukemaan nuoren kokemusta positiivisista 

ihmis- ja vuorovaikutussuhteista, jotta nuori saa kokemuksen kautta vaikuttamisen ja 

kuulluksi tulemisen tunteen sekä kokemuksen hyväksyvästä ja sallivasta ihmissuh-

teesta. Prosessikuvauksella on tarkoitus myös mahdollistaa tehtävän työn tuloksellisuu-

den mittaamista. 

Ohjaajan opas korostaa vuorovaikutuksellisen työotteen merkitystä ja auttaa suunnitte-

lemaan työskentelyä siten, että se vastaa käytettävissä olevaa aikaa. Lisäksi ohjaajan 

opas tuo työskentelyssä esiin kehityspsykologista näkökulmaa nuoren itsenäistymisen 

tukemisessa. Työssä esittelen myös sellaisia ohjaajan työskentelymenetelmiä, joiden 

hyödyntäminen ohjauksessa edesauttaa nuorten itsenäistä pärjäämistä myöhemmässä 

elämässä – kuten esimerkiksi nuoren itsensä motivointi ja vastuuttaminen itsensä autta-

jaksi. 
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2 ITSENÄISTYVÄ NUORI 

 

2.1 Nuoruuden kehitystehtävät 

Kehityspsykologia tarkastelee ihmistä psykofyysisenä kokonaisuutena, johon kuuluu fyy-

sinen kehitys, psyykkinen kehitys sekä kognitiivinen kehitys (Erikson 1959). Nuoruus 

ikävaiheena on otollinen aika kehityksen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, sillä nuoruu-

dessa tapahtuu merkittävää kehitystä jokaisella kolmella osa-alueella.  

Yhtenä tunnetuimpana elämänkaaren kehitysteorioiden luojana tunnetaan Erik H. Erik-

son. Hänen mukaansa kehitystehtävästä toiseen siirtyminen edellyttää edellisen kehitys-

tehtävän ratkaisemista. Ratkaisematta jääneet kriisit saattavat haitata seuraavan kriisin 

ratkaisemista, ja näin merkittävää kehittymistä ei välttämättä pääse tapahtumaan tai ai-

nakin kehittyminen saattaa hidastua ja muuttua haastavammaksi. (Erikson 1959.) 

Kehityspsykologinen näkökulma on luonteva lähestymistapa nuoruuden kehitystehtävän 

eli itsenäistymisen tukemiseen. Kehityspsykologia ottaa huomioon ihmisen yksilöllisyy-

den sekä yksilöllisyyden vaikutuksen ihmisen kehitykseen. Tästä johtuen nuoren tuke-

misessa on hyvä ottaa huomioon nuoren yksilöllinen elämänkaari ja edellisistä kehitys-

tehtävistä suoriutuminen, jotta voidaan luoda vahva pohja nuoruus- ja varhaisaikuisuu-

den jälkeisistä kehitystehtävistä suoriutumiseen. (Vilkko-Riihelä 2001, 254.) 

Käyn ensin läpi aiemmat kehitystehtävät antaakseni kokonaiskuvan, millaisia kehitysteh-

täviä ihmisellä on ennen nuoruuden kehitystehtävää sekä millaisista kehitystehtävistä 

nuoren pitäisi myöhemmin aikuisuudessa selviytyä. Elämänkaaren kehitystehtäviä ovat:  

1. Vauvaiässä on perusluottamuksen syntyminen vanhempia kohtaan.  

2. Noin 2-vuotiaana itsekontrolli ja itsemäärääminen sekä itsetunnon kehittyminen.  

3. Leikki-iässä kehitytään säännöissä ja normeissa.  

4. Kouluikäisenä opitaan ottamaan vastaan palautetta sekä opitaan oppimaan.  

5. Nuoruudessa haetaan itselle sopivaa roolia sekä etsitään identiteettiä.  

6. Varhaisaikuisuudessa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja sekä aletaan ymmärtää 
omaa yksilöllistä pysyvyyttä suhteessa toisiin.  



8 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Soini Tuulia 

7. Keski-ikä on yleisesti ehkä tunnetuin kriisivaihe ja siihen kuuluu tavoitteisiin pääsy 
ja tavoitellun aseman jatkuvuuden tavoittelu.  

8. Vanhuudessa käydään läpi aiempia elämän vaiheita sekä luodaan syvempi yhteys 
omaan itseen hyväksymisen kautta.  

 

Nuoruusiän kehitystehtävän haasteena on sopeutua sosiaalisisiin odotuksiin ja paineisiin 

(Lyytinen ym. 2003, 312). Nuoruudessa yksi keskeisimmistä kehitystehtävistä on identi-

teetin vakiintuminen. Ympäristön, kulttuurin sekä ystävien ja esimerkiksi perheen aset-

tamat odotukset nuoren tulevaisuudelle saattaa tuntua nuoresta itsestään ahdistavalta. 

Media, ympäristö ja kulttuuri luovat nuorille usein vääristyneen kuvan siitä, mitä elä-

mässä tulisi tavoitella, jotta saisi onnellisen ja hyvinvoivan tulevaisuuden. (Sinkkonen 

2010, 53, 85.) Olettaen, että onnellinen ja hyvinvoiva elämä on sellainen tavoite, johon 

nuori pyrkii. Myöhäisnuoruudessa nuori kamppailee seuraavien kehitystehtävien kanssa:  

1. Emotionaalinen riippumattomuus omista vanhemmista,  

2. parisuhteeseen, avo- tai avioliittoon valmistautuminen, 

3. uravalinta ja ammattiin valmistautuminen sekä  

4. yksilöllisen eettisen ja moraalisen uskomusjärjestelmän kehittäminen.  
(Lyytinen ym. 2003, 313.)  

 

Nuoruus voidaankin kehityspsykologian mukaan käsittää yhdeksi elämän suurimmista 

kriiseistä. On aika siirtyä lapsuudesta aikuisuuteen. Psykososiaalisia kriisejä nuoruu-

dessa on Eriksonin (1959) mukaan kolme: ideologinen kriisi, identiteettikriisi ja ihmissuh-

dekriisi. Ideologisessa kriisissä maailmankuva muuttuu, ja nuorelle muodostuu uuden-

lainen, laajempi maailmankuva. Identiteettikriisissä minäkuva muotoutuu syvemmäksi ja 

vakaammaksi. Ihmissuhdekriisissä asettuvat itsenäisyys ja läheisyyden kaipuu vastak-

kain. Psykologisten haasteiden ohella nuori kamppailee myös biologisen kypsymisen 

sekä kehonhallinnan kanssa. Nuori on monessa suhteessa kriisinomaisessa vaiheessa 

elämässään ja tarvitsee aikuisen tukea harjoitellessaan uusien ajatusmalliensa sekä ky-

kyjensä käyttöönottoa. (Sinkkonen 2010, 93.) 
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2.2 Itsenäistymisen haasteet ja mahdollisuudet 

Itsenäistyvässä iässä oleva nuori hakee paikkaansa ja kaipaa ympäristönsä tukea etsin-

nälleen. Hän kaipaa aikuisen apua, tukea ja vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyk-

siin. Tämän takia aikuisella on erittäin tärkeä osa nuoren itsenäistymisen tukemisessa. 

Aikuisen tehtävänä on kulkea nuoren rinnalla, nuorelle ehkä jopa kaoottiselta tuntuvan 

ajanjakson läpi. Aikuinen tukee, opastaa, kannustaa, motivoi ja asettaa rajoja. (Sinkko-

nen 2010, 53.) Nuoruus on mahdollisuuksien, kokeilujen, virheiden ja luovuuden aikaa. 

Elämä on edessä, mutta tulevaisuus on vielä mysteeri. Ihmisen kognitiiviset taidot luovat 

mahdollisuuden itsensä kehittämiselle ja aiemmista vastoinkäymisistä oppimiselle.  

Itsenäistymisen ainutlaatuinen mahdollisuus on, että minäkuvaa ja identiteettiä voi kor-

jata ja rakentaa. Minäkuva vaikuttaa olennaisesti siihen, miten nuori näkee itsensä. Iden-

titeetin korjaaminen vaatii kuitenkin motivaatiota, aiempaan elämään palaamista, uskoa 

muutokseen sekä ympäristön ymmärrystä muutosprosessia kohtaan. Motivaation löyty-

minen muutosprosessiin on yksi itsenäistymisen suurimpia haasteita. Nuoren on löydet-

tävä edes osittain yhtenäinen linja oman ajattelun ja yhteiskunnan määrittelemien nor-

mien välillä. Mitä paremmin ajattelu kohtaa, sen vahvempi motivaatio nuorella on integ-

roitua yhteiskuntaan. (Koivisto ym. 2014, 97.)  

Nuoret itse odottavat nuoruutta itsenäistymisen tuoman vapauden takia. Nuoruus koe-

taan lapsuudessa mystisenä, tavoittelemisen arvoisena ikänä. Kääntöpuolena on, että 

nuoruusiän saavuttanut saattaakin kokea odottamattomia paineita ja odotuksia ympäris-

töltä eikä välttämättä osaakaan toimia odotusten mukaan. Lapsuudesta irtautuminen ja 

itsenäisempi päätöksenteko voivat luoda ylitsepääsemättömiä paineita, mikäli nuori jou-

tuu kamppailemaan tunteidensa kanssa yksin. Siksi itsenäistymisen ikää lähenevä nuori 

tarvitsee vielä paljon tukea ja turvaa aikuisilta. (Sinkkonen 2010, 53.) 

Nuoren itsenäistyminen luo haasteita myös nuoren kasvattajille. Luottamuksen luomi-

nen, kommunikaatio yhteyden rakentaminen, motivaation herättäminen muutosproses-

siin, sekä epäonnistumisten sietäminen vaatii myös aikuiselta kykyjä. Aikuinen on nuo-

relle ikään kuin peili, jonka tehtävänä on näyttää nuorelle, miten erilaisissa tilanteissa 

käyttäydytään, että pettymyksistä on mahdollista selvitä, riidat on mahdollista ratkaista 

ja että vaikeitakin tunteita oppii hallitsemaan. Myös itsenäistyvän nuoren tukija saattaa 

tarvita tukea nuoren tukemisessa. (Sinkkonen 2012, 52.) Ammattikasvattajalla on 
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mahdollisuus saada myös tukea vaativaan työskentelyyn työyhteisöltä sekä moniamma-

tilliselta tiimiltä sekä työnohjauksesta. 

Nuoruus on siis sekä mahdollisuuksien että suurien haasteiden aikaa. Nuoruuden koke-

mukset voivat vaikuttaa suoraan siihen, millainen yksilön loppuelämästä tulee. Jälkihuol-

lon ohjaaja voi ammattitaidollaan ohjata nuorta riskinotossa, kannustaa uteliaisuuteen ja 

kyseenalaistamiseen, tukea nuorta nuorelle tärkeissä ihmissuhteissa ja auttaa löytä-

mään keinoja tunteiden hallintaan. Toisaalta ohjaaja voi opettaa löytämään tunteista elin-

voimaa sekä energiaa. Hänen tehtävänsä onkin myös tukea nuorta ryhmäpaineen alai-

sena luottamaan omiin valintoihin ja tekemään itsenäisiä päätöksiä. (Siegel 2014, 18.)  

Median vaikutus identiteetin kehitykseen 

Yksi merkittävä haaste nykypäivän nuorten identiteetin kehittymisessä on media. Media 

on suunnattu isolle massalle, tavoittamaan mahdollisimman monta kuulijaa ja kuluttajaa. 

Se antaa hyvin tarkan kuvan siitä, mikä on hyväksyttävää käytöstä, pukeutumista tai 

puhetyyliä. Median luoma kuva ihanneihmisestä, joka on kykenevä jokaisella elämän 

osa-alueella, tuo haasteita nuoren identiteettikriisin läpikäymiseen. Vääristynyt kuva 

kaikkeen kykenevästä ihmisestä vaikuttaa nuoren motiiveihin tulevaisuuden suunnitte-

lussa sekä arvioihin omista kyvyistään. Median vaikutus nuoren identiteettikriisiin voi olla 

sekä positiivinen että negatiivinen.  

Median lukutaitojen opetuksella on tänä päivänä suuri merkitys nuorten kasvatuksessa. 

Median lukutaidottomuus luo haasteita varsinkin nuorille, koska he ovat kriittisessä vai-

heessa identiteettinsä rakentamisessa. He ovat alttiita ympäristön vaatimuksille, eivätkä 

välttämättä vielä tunnista tai kuule lainkaan omaa sisältäpäin kumpuavaa yksilöllistä tar-

vetta suunnitella omaa tulevaisuuttaan. (Lyytinen ym.1995, 262–267.) Media voi kuiten-

kin parhaassa tapauksessa tuoda nuorelle uusia näkökulmia, ideologioita sekä positiivi-

sia samaistumisen kohteita, jotka edesauttavat nuoren positiivista identiteetin kehitystä. 

(Ala-Hakkola, Alanko 2009, 21.) 

Media antaa myös mahdollisuuksia esimerkiksi identiteetin yksinkertaiseen määrittelyyn. 

Nuorille tämä tuo hetkellisen pääsyn pois arkielämän kamppailujen parista. Esimerkiksi 

sosiaalinen media kuten Facebook tarjoaa mahdollisuuden itsensä määrittelyyn helposti 

valikosta valitsemalla. On mahdollista esimerkiksi valita, mihin uskonnolliseen ryhmään 

ja aatemaailmaan kuuluu. Nuori pystyy määrittelemään minuutensa muutamalla 
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klikkauksella, vaikka tämä ei todellisuudessa ole niin yksinkertaista. Mieli on muuttuva ja 

altistuu jatkuvalle pohdinnalle ja ajattelun kehitykselle. Jatkuva muutos ei mahdollista 

itsensä ja maailmankuvansa tarkkaa määrittelyä. (Sinkkonen 2010, 10.) 

2.3 Sijoitetun lapsen itsenäistymisprosessi 

Kehityspsykologisen ajatuksen mukaan nuoruuden kehitystehtävistä suoriutuminen vaa-

tii edellisistä kehitystehtävistä suoriutumista (Lyytinen ym. 2003, 311). Haasteita kehitys-

tehtävistä suoriutumiselle voi luoda esimerkiksi epäsuotuisat kasvuympäristöt sekä hoi-

van puute lapsuudessa etenkin häiriöt kiintymyssuhteessa. Usein lastensuojelun asiak-

kailla ilmenee vajavaisuuksia juuri näissä elämän osa-alueissa. (Sinkkonen 2012, 86.) 

Valtaosa nuorista itsenäistyy omasta lapsuuden kodistaan omien vanhempiensa tuke-

mana. Osa nuorista osallistuu itsenäistymisen tukipalveluita tuottavan kunnan tai orga-

nisaation järjestämään itsenäistymisen tukiprosessiin, jota kutsutaan lastensuojelun ter-

mein jälkihuolloksi. Itsenäisesti onnistuneesti läpikäydyssä itsenäistymisessä on taus-

talla aina tasapainoisen aikuisen tuki sekä turvallinen kiintymyssuhde.  

Oman kodin ulkopuoliseen itsenäistymisen prosessiin osallistuvilla nuorilla on etuna se, 

että he saavat tukea ammattikasvattajilta sekä usein lisäksi monipuoliselta moniamma-

tilliselta tiimiltä. Haasteena taas on se, että heidän itsenäistymisen prosessinsa on usein 

haastavampi erilaisten epäsuotuisten elämänkokemusten sekä usein turvattoman kiinty-

myssuhteen johdosta. (Sinkkonen 2010, 85.) 

Usein sijaishuollosta itsenäistyvän nuoren ei ole ollut mahdollista käydä aiempia kehitys-

tehtäviä turvallisesti läpi, josta johtuen nuoruuden kehitystehtävä eli itsenäistyminen 

saattaa tuottaa sijaishuollosta itsenäistyvälle nuorelle normaalia suurempia haasteita. 

Siihen ettei nuori ole käynyt läpi aiempia kehitystehtäviä on monia syitä. Esimerkiksi kat-

konainen sijaishuollon kokemus, sijaishuollon laatu, muiden tukitoimien laatu, tai turva-

ton elämä ennen sijaishuoltoa. (Pasanen 2001, 18–19.) 

Nuorelle, jonka minäkuva on vääristynyt, on tärkeää, että hänen elämässään on aikui-

nen, joka uskoo nuoreen sekä tukee ja ymmärtää nuorta, vaikka nuoren usko itseensä 

horjuukin. Nuoruus on mahdollisuus uuden vahvan ja ehjän minäkuvan sekä identiteetin 

luomiseen. (Sinkkonen 2010, 50–57.) Nuoruus ja itsenäistyminen on ajanjakso, jolloin 

ihminen siirtyy toisen ihmisen jatkuvasta kontrollista oman itsensä kontrollointiin. Lap-

sena ihminen on altis ulkoapäin tulevalle kritiikille ja kokee kritiikin automaattisesti 
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omakseen. Vajavainen kasvatus on voinut johtaa siihen, että nuorella on vääristynyt 

kuva itsestään ja omista kyvyistään. Nuoruus on mahdollisuus irtautua näistä ulkoapäin 

tulleista käsityksistä omasta itsestä. Se on aikaa, jolloin oman todellisuuden ja identitee-

tin luomisen voi aloittaa puhtaalta pöydältä. (Lyytinen ym. 1995, 267.)  

Kehityksen hallintaan vaikuttavat tekijät edesauttavat nuoren onnellisuuden tunnetta. 

Ammatillinen ohjaaja nuoren itsenäistymisessä pystyy tarjoamaan nuorelle tukea kehi-

tyksen hallintaan ja kehitystehtävien läpikäymiseen. Se miksi kehitystehtävien turvallinen 

ja perusteellinen läpikäyminen on niin tärkeää nuoren tulevaisuuden toimijuutta, yhteis-

kuntaan integroitumista ja selviytymistä ajatellen, liittyy psykososiaalisten kriisien merki-

tykseen yksilön kehityksessä. Eriksonin (1959) kehitysvaiheteorian mukaan yksilön per-

soonallisuus kehittyy aiemmin mainituissa kahdeksassa vaiheessa, joissa kaikissa yksilö 

kohtaa ympäristön taholta uusia sopeutumisvaatimuksia. Nämä vaatimukset saavat ai-

kaan psykososiaalisia kehityskriisejä, joiden ratkaiseminen tuottaa yksilölle, joko positii-

visia tai negatiivisia perustunteita tai voimia, jotka luovat perustan uusien kriisien koh-

taamiselle (Lyytinen ym. 2003, 316). Sekä kriisien onnistuneet, että epäonnistuneet lä-

pikäymiset vaikuttavat yksilön näkemykseen hänestä itsestään sekä elämästä. 

2.4 Miksi tarjota nuorelle jälkihuoltoa? 

Nuori tarvitsee vielä paljon aikuisen tukea nuoruuden kriiseistä selviytymiseen. Onnistu-

nut kriisin läpikäyminen tuottaa nuorelle aidolta ja omalta itseltä tuntuvan identiteetin, 

jonka voimin nuori pystyy kohtaamaan myöhemmässä elämässään uusia kriisejä itse-

näisesti. Ulvisen (2012) Syrjäytymisen ja hyvinvoinnin kokemus -tutkimuksessa kerro-

taan toistuvien tunnekokemusten merkityksestä aivojen rakenteeseen sekä ihmisen ko-

kemusmaailman merkityksestä tekemisen motivaatiossa. Positiiviset onnistumisen ko-

kemukset tukevat toimijuutta ja motivaatiota. Saadakseen onnistumisen kokemuksen it-

senäistymisestä, nuori tarvitsee aikuisen tukemaan kehitystään. Iloitsemaan, kannusta-

maan sekä tarvittaessa asettamaan nuorelle rajoja ja ohjaamaan nuorta oikeaan suun-

taan. (Sinkkonen 2010, 50.)  

Epäonnistunut kriisi tuottaa epäonnistumisen kokemuksia, jotka yksilö liittää aiempiin sa-

mankaltaisiin kokemuksiinsa. Yhdessä negatiiviset kokemukset alkavat muokkaamaan 

nuoren elämänkuvaa. (Koivisto ym. 2014, 99.) Kriiseistä läpi pääseminen alkaa menet-

tää merkitystään, jolloin motivaatio itsensä kehittämiseen alkaa hiipua. Nuori ei tunne 

olevansa rakastettu, eikä kykenevänsä itse rakastamaan. Tällöin hän ei tunne 



13 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Soini Tuulia 

pääsevänsä lähelle ketään, hän tuntee olevansa sisäisesti hylätty ja yksinäinen. (Lyyti-

nen ym. 2003, 316.) Nuorelle muovaantuu tunne, ettei hän ole kykenevä eikä sopeudu 

joukkoon. Epäonnistumisten tunteet johtavat negatiiviseen kierteeseen, joka ei tue yksi-

lön pärjäävyyttä, saati toimijuutta. Epäonnistunut nuoruusiän kehitystehtävä voi johtaa 

siihen, ettei nuori koe kuuluvansa sosiaaliseen ryhmään (tässä kontekstissa yhteiskun-

taan) tai pystyvänsä sopeutumaan sen luomiin odotuksiin ja paineisiin. Tästä johtuen 

nuori ei koe itsensä ja vallitsevien ajatusmaailmojensa muuttamista tärkeänä.  

Epäonnistumiset voivat siis pahimmillaan johtaa sosiaaliseen syrjäytymiseen yhteiskun-

nasta. Nuoren syrjäytyminen ennakoi valtiolle ja kunnalle mittavia taloudellisia investoin-

teja nuoren myöhemmässä elämässä. Laadukkaalla jälkihuollolla voidaan tarjota nuo-

relle mahdollisuus turvalliseen itsenäistymisen kasvuun ja kehitykseen, joka ei olisi mah-

dollista nuorelle itsekseen.  

Hyvinvoinnin kokemus pitää sisällään kokemuksen sosiaalisista suhteista. Sosiaaliset 

suhteet ovat avain asemassa nuoren elämässä. Nuoruus on merkittävien sosiaalisten 

suhteidenluomisen aikaa. Vaikka aivot ja ajattelu kehittyvät vielä pitkään nuoruusiän jäl-

keen, eivät ne ole missään muussa iässä yhtä muovaantuvat kuin nuoruusiässä. Ihmisen 

aivot kasvavat täyteen mittaansa jo kymmenvuotiaana. Nuoren aivot eivät siis niinkään 

kasva nuoruuden kehitysvaiheessa, vaan ne uudelleen organisoituvat. Uudelleen orga-

nisoitumisessa on kyse uusien hermoyhteyksien syntymisestä. Aivoissa syntyy jatku-

vasti uusia hermoyhteyksiä samalla tavalla kuin esimerkiksi nuoren sosiaalinen verkosto 

kasvaa koko ajan. Hermoyhteydet kuten myös nuoruudessa luodut sosiaaliset suhteet 

eivät kaikki kestä läpi elämän mutta ovat nuoren kehityksen kannalta erityisen tärkeitä. 

(Steinberg 2014, 69–70.)  

Nuoren elämässä olevan aikuisen ja nuoren välinen suhde peilaa nuoren tulevia ihmis-

suhteita. Jos nuori on saanut kuulluksi tulemisen, ymmärryksen, sekä aidon välittämisen 

kokemuksia nuoruuden ihmissuhteissaan, hän mitä todennäköisimmin onnistuu luo-

maan samankaltaisia suhteita myöhemmässä elämässään. Tätä kutsutaan kokemuksel-

liseksi oppimiseksi. Nuoruudessa koetut mielihyvän – eli myös hyväksytyksi tulemisen – 

tunteet eivät tunnu missään myöhemmässä elämänvaiheessa yhtä hyviltä. Tästä syystä 

nuoruudessa koetuilla onnistumisen tunnekokemuksilla on niin suuri merkitys myöhem-

mässä iässä. (Steinberg 2014, 72–73.) 

Ammatillinen ohjaaja pystyy antamaan nuorelle sellaisen kokemuksen ihmissuhteesta, 

jossa nuori oppii turvallisesti asettamaan rajat itselleen sekä muille. Nuori oppii, 



14 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Soini Tuulia 

millaisista ihmissuhteista hän itse hyötyy parhaalla tavalla. Hyvästä ihmissuhdekoke-

muksesta jää hyväksyvä onnistumisen kokemus, eräänlainen palkinto, jonka haluaa saa-

vuttaa uudestaan. Mikäli nuori on onnistunut luomaan edes yhden turvallisen ja hyväk-

syvän ihmissuhteen, hän ei todennäköisesti tyydy myöhemmässä elämässään vähem-

pään vaan tavoittelee turvallisia ihmissuhteita jatkossakin. 
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3 TYÖSKENTELYMENETELMIÄ NUOREN 

ITSENÄISTYMISEN TUKEMISEEN 

3.1 Mitä ottaa huomioon nuoren kanssa työskentelyssä 

Nuoren itsenäistymistä tukiessa on hyvä ymmärtää ihmismieltä ja sen toimintaa. Ihmisen 

toiminnan muokkaaminen myönteisemmäksi on haastavaa, jos henkilön oma sisäinen 

motivaatio ei ole mukana muutosprosessissa. Sosiaalipedagoginen suunta, johon am-

mattikasvattaminen on menossa, on vuorovaikutuksellinen, ulkoapäin tulevien ohjeiden 

ja avun sijaan. Yksilön muutosprosessissa korostuu yksilön oma motivaatio muutosta 

kohtaan. (Ojanen 2014, 360–363.) Sosiaalipedagogiikalla pyritään saamaan ihminen it-

sensä auttajaksi. Tavoitteena on, että nuori hallitsee itse omaa elämäänsä, pärjää yksin 

ja ympäristönsä kanssa, osaa huolehtia itsestään sekä pärjää eri elämäntilanteissaan 

itsenäisesti. (Kivelä & Lempinen 2010, 11.) 

Itsenäistyvässä iässä oleva nuori hakee paikkaansa ja kaipaa ympäristönsä tukea etsin-

nälleen. Hän kaipaa aikuisen apua, tukea ja vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyk-

siin. Tämän takia ohjaajalla on erittäin tärkeä osa nuoren itsenäistymisen tukemisessa. 

Aikuisen tehtävänä on kulkea nuoren rinnalla nuorelle ehkä jopa kaoottiselta tuntuvan 

ajanjakson läpi. Ohjaaja tukee, opastaa, kannustaa, motivoi sekä asettaa rajoja. (Sink-

konen 2010, 53.) 

3.2 Vuorovaikutuksellinen työote 

Vuorovaikutuksellinen työote tähtää yhdessä toimijuuteen. Työskentelyn tavoitteena on 

tarjota asiakkaalle itselleen kykyjä hyödyntää omia voimavarojaan elämänsä suunnitte-

lussa, ongelmien ratkaisussa sekä tunteiden hallinnassa ja niiden ymmärtämisessä. 

Vuorovaikutuksellinen työote tarjoaa dialogin avulla mahdollisuuden löytää asiakkaan 

omat voimavarat ja etsiä menneisyydestä sellaisia kokemuksia, joita hän voi tulevaisuu-

dessaan hyödyntää kokemuksellisena etunaan. (Niemi-Pynttäri 2013.) 

Vuorovaikutuksellinen työote on terapeuttinen lähestymistapa asiakkaan ohjaamiseen. 

Terapeuttinen lähestymistapa ei tarkoita, että ohjaajalla olisi oltava terapeutin koulutus 

vaan työskentelytapa muistuttaa terapiatyöskentelyä, koska siinä korostuu 
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vuorovaikutuksellinen ja kuunteleva työote. Kuunteleminen ja asiakkaan kunnioittaminen 

edellyttää halua syventyä toisen ihmisen maailmaan. Ohjaajalta se vaatii erityistä kykyä 

ja halua asiakkaan ongelmien ratkaisemiseen. Ohjaajan on hyvä muistuttaa sekä itseään 

että asiakasta, että työskentely on ennen kaikkea palvelu eikä seurausta asiakkaan 

aiemmasta elämästä. (Niemi-Pynttäri 2013.) 

Nuoruusiän kehitystehtävää verrataan monesti taaperoiän kehitystehtävään, jossa itse-

kontrolli ja itsemäärääminen sekä itsetunnon kehitys ovat kehityksen kohteena. Vertaus 

on oleellinen, sillä molemmissa kehityskriiseissä käydään tavallaan läpi samoja kehitys-

kohtia eri mittakaavassa. Siksi voidaan ajatella, että nuori tarvitsee kriisissään yhtä pal-

jon aikuisen läheistä ja aktiivista vuorovaikutusta kun taaperokin. 

Taaperolle on erityisen tärkeää, että hänelle syntyy kokemus merkityksellisyydestä, ra-

kastettuna olemisesta, sekä arvokkuudesta. Samaa kaipaa myös nuori omassa kriisis-

sään. Ohjaajan keskeinen tehtävä on luoda nuoren kanssa läsnä oleva vuorovaikutus-

suhde, jonka avulla nuori saa kokemuksen itsestään hyväksyttynä ja ymmärrettynä myös 

sanattomien viestien osalta. Ohjaaja voi rakentaa nuoren itsetuntoa ja pärjäävyyttä esi-

merkiksi asettamalla työskentelyn tavoitteet riittävän haasteellisiksi. (Theraplay.fi.) 

Vuorovaikutuksellisessa sekä ratkaisukeskeisessä työotteessa korostuu taito kuunnella 

sekä kunnioittaa asiakasta, pitää yllä toiveikkuutta sekä ymmärrys asiakkaan omasta 

maailmankuvasta. Kyky vuorovaikutukselliseen ohjaamiseen riippuu suurelta osin ohjaa-

jan koulutuksesta, motivaatiosta sekä ohjaajan omasta itsetuntemuksesta.  

Ohjaajan vuorovaikutuksellisella työotteella on erityinen merkitys siihen, miten nuori on 

itse vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Itsenäistyvän nuoren tukemisessa uusien 

verkostojen luomisen lisäksi on erityisen tärkeää tukea ja ylläpitää myös nuoren jo ole-

massa olevia verkostoja kuten perhesuhteita. Ylläpitääkseen jo olemassa olevia verkos-

toja nuori saattaa tarvita paljon tukea omaan vuorovaikutukseensa sekä verkostonsa 

mahdollisten vajavaisten vuorovaikutus tapojen ymmärtämiseen. (Lastensuojelun kes-

kusliitto 2017.) 

3.3 Tavoitteellinen työskentely 

Tavoitteellisen itsenäistymisprosessin ohjaaminen tähtää siihen, että asiakas eli nuori 

onnistuu luomaan ensin sisäisten muutosten kautta pysyviä ulkoisia muutoksia niin ajat-

teluunsa kuin toimintaansa. Sisäisiä muutoksen kokemuksia ovat esimerkiksi: 
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• Lisääntynyt itsehallinta, kokemus vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä toiveik-

kuus. 

• Hyväksyminen, että ei voi muuttaa joitain elämäntilanteeseensa liittyviä asioita. 

Sen sijaan voi hyväksyä itsessään tunteita, jotka aiemmin tuntuivat sietämättö-

miltä tai hävettäviltä. 

• Lisääntynyt havainnoinnin, ajattelun ja tunne-elämän joustavuus. 

• Virheiden sietäminen ja sen hyväksyminen, ettei ole täydellinen eikä voi pitää 

kaikkea hallinnassaan.  

Ulkoisia muutoksia ovat uudet toimintatavat, uudet sosiaaliset taidot, rohkeus muuttaa 

omaa elämää omannäköiseksi ja esimerkiksi riippuvuuksista luopuminen. Onnistuneen 

tavoitteellisen työskentelyn perusolettamuksena on luottamuksen luominen ohjaajan ja 

nuoren välille. Luottamuksen ilmapiirissä asiakas on vapaa ilmaisemaan kokemuksiaan 

sellaisena kuin ne ovat ja tekemään havaintoja tavastaan nähdä itsensä ja muut (Kanni-

nen & Uusitalo-Arola 2015, 62). 

Ammattikasvattajalla on mahdollisuus luoda itsenäistymisen tukemisesta tavoitteellinen 

prosessi. Tavoitteellisessa prosessissa on aloitus, työskentelyvaihe sekä lopetusvaihe. 

Työskentelyn aloitusvaihe on tärkeä osa tavoitteellista työskentelyä. Silloin luodaan 

pohja yhteiselle työskentelylle. Yhteisen työskentelyn alkaessa on hyvä luoda yhteiset 

pelisäännöt toiminnalle. Tällaisia pelisääntöjä voi esimerkiksi olla, että molemmat osa-

puolet sitoutuvat yhteisen suunnitelman noudattamiseen, puhuttelevat toisiaan kunnioit-

tavasti tai lupaavat puhua muistakin asioista kuin suunnitelmaan laadituista tavoitteista. 

Yhteisten pelisääntöjen luominen auttaa me-hengen luomisessa ja synnyttää luotta-

musta osallistujien välille.  (Kanninen & Uusitalo-Aro 2015, 100.) 

Kanninen ja Uusitalo-Aro (2015) kuvaavat teoksessaan Lyhytterapeuttinen työote tavoit-

teellista työskentelyä auttamisen kehän avulla. Siihen kuuluu empaattinen yhteenliitty-

minen (aloitus), aktiivinen suhteessa olo (työskentelyvaihe), hyvä erokokemus (työsken-

telyn lopetusvaihe) sekä jälleenrakennusvaihe. Kehää voi käyttää sekä yhden tapaami-

sen aikana tai sen voi suhteuttaa pidemmän työskentelyn pohjaksi, jolloin aikaa kuhunkin 

vaiheeseen jaa käytettäväksi enemmän. Mitä enemmän aikaa, sen perusteellisempaa 

työskentelyä. Työskentelyvaiheessa ohjaaja tekee asiakkaan kanssa tiivistä yhteistyötä 

ja erovaiheessa panostetaan yhteisen työskentelyn ja suhteen luomisen lopetukseen tie-

toisesti erilaisia projektin lopettamisen menetelmiä avuksi käyttäen.    
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Ratkaisukeskeisessä ja tavoitteellisessa työotteessa ohjaajan voi kuvitella enemmän 

henkilökohtaiseksi valmentajaksi kuin ohjaajaksi. Asetelma luo avoimemman vuorovai-

kutussuhteen nuoren ja ohjaajan välille, kun ohjaaja ei ole niinkään ohjaajan roolissa 

vaan auttaa nuorta pääsemään tavoitteisiinsa samalla tavalla kuin valmentaja urhei-

lussa. Ohjaajan tehtävänä työskentelyä aloitettaessa on luoda luottamuksellinen ilma-

piiri, hahmottaa asiakkaan kokonaisvaltainen tilanne taustasta nykyhetkeen, hänen tä-

män hetkisten tarpeidensa arvioiminen sekä resurssit huomioon ottaen pohtia keinoja, 

joilla asiakkaan tavoitteisiin päästään käytettävissä olevan ajan puitteissa. (Kanninen & 

Uusitalo-Aro 2015, 101.)  

Itsenäistymässä olevan nuoren tukeminen on ratkaisukeskeistä työskentelyä. Ratkaisu-

keskeinen työskentely vaatii kokonaisvaltaisen kuvan työtavoitteista, asiakkaan lähtö-

kohdista sekä työskentelyyn käytettävistä resursseista. Työskentelyn hyötyjen maksi-

moimiseksi on työskentely hyvä käsittää prosessiksi. Työskentelystä tehdään yleensä 

prosessikuvaus, kun halutaan kehittää tai todentaa tehtävää työtä. Prosessikuvaus aut-

taa ymmärtämään työskentelyn kokonaisuutta, hahmottamaan prosessissa olevien eri 

toimijoiden tehtävät sekä hahmottamaan aika, joka prosessiin on käytettävissä. Proses-

sin laadukkaalla kuvantamisella saadaan aikaan tehokas, suunniteltu sekä arvioitavissa 

oleva tavoitteisiin tähtäävä tuotos. (Niemi-Pynttäri 2013.) 

3.4 Ajan hallinta tavoitteellisessa työskentelyssä 

Työskentelyn kestolla on merkittävä osa tavoitteellisessa työskentelyssä. Ohjaajan teh-

tävänä on hahmottaa käytettävissä oleva aika ja suhteuttaa työskentelyn tavoitteet sii-

hen. Tavoitteet on suhteutettava realistisesti käytettävissä olevan ajan kanssa. Hahmot-

taakseen käytettävissä olevan ajan on hyvä tehdä jonkinlainen toiminta kalenteri työs-

kentelyn tueksi. (Kanninen & Uusitalo-Arola 2015, 27.) 

Lyhyessä työskentelysuhteessa työntekijän kannattaa pyrkiä etsimään asiakkaasta yh-

teistyökykyisimpiä puolia ja yrittää lähestyä asiakasta sitä kautta. Työskentelylle kannat-

taa asettaa optimistiset tavoitteet, vaikka käytettävissä oleva aika olisikin lyhyt. Positiivi-

nen psykologia tukee asiakkaan myönteistä muutosprosessia, vaikka työskentelyssä ei 

olisikaan ehditty syventyä aiheisiin pintaa syvemmältä. Työskentelyssä on hyvä paneu-

tua heti työskentelysuhteen alussa asiakkaan sisäisen motivaation herättämiseen. Jos 

työskentelyä tukee asiakkaan sisäinen motivaatio, on todennäköisempää, että toivottu 
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muutos jatkuu vielä työskentelysuhteen päätyttyäkin. (Kanninen & Uusitalo-Aro 2015, 

27.) 

Lyhyessä työskentelysuhteessa on väistämätöntä pureutua vaikeisiin tunteisiin sekä 

muistoihin päästäkseen haluttuihin tavoitteisiin. Tärkeää on kuitenkin muistaa, ettei pää-

paino saa olla menneessä vaan katse on aina optimistisesti tulevaisuuden rakentami-

sessa. Työskentelyn tarkoitus on ohjata nuori itsensä auttajaksi. (Kivelä & Lempinen 

2010, 11.)  

Itsenäistymisen ohjaamisessa toimijoina ovat nuori, ohjaaja sekä moniammatillinen tiimi. 

Pääosassa työskentelyä ovat ohjaaja ja asiakas. Parhaan hyödyn työskentelystä saa, 

kun työskentelyn tavoitteet ovat yhteiset sekä aika, joka työskentelyyn on käytettävissä, 

on kaikille osapuolille selvillä. (Kännin & Uusitalo-Arola 2015, 21.) 

Työskentelyn arviointi 

Työskentelyn tavoitteellisuus edellyttää työn jatkuvaa seurantaa ja arviointia. Arviointiin 

on hyvä olla olemassa kaikkiin asiakassuhteisiin sopiva kaavake. SOS-Lapsikylällä ei 

ole tällä hetkellä olemassa arviointikaavaketta, mutta yhtenäisen työskentelyprosessin 

avulla sellainen pystytään luomaan esimerkiksi tämän työn jatkokehittämismahdollisuu-

tena.  

Olennainen osa työskentelyn arviointia on tavoitteiden asettaminen työskentelylle.  Oh-

jaaja ja nuori asettavat selkeät tavoitteet työskentelylle. Tavoitteiden asettamisen avulla 

arviointi on helpompaa. Ongelmana työskentelyn arvioinnissa on se, miten ihmisen hy-

vinvointia onnistutaan mittaamaan. Yksilön kokemus hyvinvoinnista on yksilöllistä. Läh-

tökohtina hyvinvoinnin määrittelyyn voidaan pitää esimerkiksi fyysistä, psyykkistä, talou-

dellista ja sosiaalista tilannetta. (Koivisto ym. 2014, 97.) 

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon asetetut tavoitteet, niiden saavuttaminen sekä mah-

dollisesti esiin nousseet uudet tavoitteet. Työskentelyn arvioinnissa tulee ottaa huomioon 

molempien osapuolten eli nuoren sekä ohjaajan omat työskentelytavat kohti asetettua 

tavoitetta. Arvioinnissa tulee punnita työskentelytapojen toimivuutta, tehokkuutta sekä 

mahdollisesti uusia toimintatapoja, jotta työskentely olisi tavoitteellisempaa. Ohjaajan tu-

lee pohtia omia työskentely- ja vuorovaikutustapojaan siten, että ne palvelevat etenkin 

nuoren ja ohjaajan välistä luottamuksellista ja nuoren tavoitteisiin pyrkivää yhteistyösuh-

detta. Arviointitilanteessa on myös erityisen tärkeää uudelleen motivoida nuorta yhtei-

seen työskentelyyn.  
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Työskentelyä tulee arvioida säännöllisin väliajoin. Arvioinnilla voidaan varmistaa työs-

kentelyn edistyminen toivottuun suuntaan, nuoren motivoituneisuus työskentelyä koh-

taan sekä esimerkiksi asetettujen tavoitteiden ajankohtaisuus. Tavoitteet voivat joskus 

muokkaantua matkanvarrella tai joku toinen tavoite saattaa asettua nuoren motiivien 

kannalta tärkeämmäksi. 
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4 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS 

4.1 Kehittämistehtävän määrittely 

Ohjaajan opas itsenäistymässä olevan nuoren kanssa työskentelyyn on työ, joka sai al-

kunsa Kaarinan SOS-lapsikylän tarpeista luoda päivitetty prosessikuvaus asumisharjoit-

telun sekä jälkihuollon ohjauksesta. Usein nuori, jolle valtio tarjoaa itsenäistymisen oh-

jausta, on jäänyt lapsuudessaan vaille riittävää hoivaa ja huolenpitoa. Tällainen vajavai-

suus kasvatuksessa tuo usein lisähaasteita nuorille muutenkin haastavaan elämäntilan-

teeseen eli itsenäistymiseen.  

Sain aiheen toimeksiantona Kaarinan SOS-lapsikylältä. Opinnäytetyöni on dialogisen 

keskustelun, benchmarkkauksen sekä nykyisen työskentelyprosessin avulla kehittämi-

seen pyrkivä tuotos, jonka tarkoituksena on kehittää Kaarinan SOS-lapsikylän, itsenäis-

tyvien nuorten kanssa tehtävää työtä. Tein työn Kaarinan SOS-lapsikylän toimeksiannon 

mukaisesti yhdessä itsenäistyviä nuoria ohjaavien ohjaajien sekä heidän lähiesimie-

hensä kanssa, osittain valmiiksi saatua SOS-lapsikylän omaa aineistoa hyödyntäen sekä 

itse aineistoa keräämällä.  

Prosessikuvaus kohdistuu 16–21-vuotiaiden nuorten kanssa työskentelyyn. Sijaishuol-

lossa olleen nuoren elämä on voinut olla hyvin katkonaista eri sijoituspaikasta toiseen 

muuttamista. Ohjaajan tulee selvittää tiedot ja taidot, joita nuori on oppinut matkansa 

varrella, millainen on hänen lähtötilanteensa tietojen ja taitojen opettelussa. Ohjaajan 

opas auttaa ohjaajaa suunnittelemaan yksilöllisen ohjausprosessin tukemaan nuoren ke-

hitystä ja kasvua. Itsenäistymisenprosessi koostuu elämänhallinnallisten tietojen ja tai-

tojen harjoittelusta. Prosessikuvaus kuvaa ohjausprosessin eri vaiheet sekä menetelmiä, 

joita ohjauksessa voidaan käyttää. 

Kaarinan SOS-lapsikylän tilaama jälkihuollon prosessikuvaus tehdään uuden toimintata-

van toteuttamisen suunnitelmaksi. Prosessikuvauksen tarkoitus on yhdenmukaistaa 

sekä selkeyttää toimintaa. Tässä tapauksessa SOS-lapsikylän tuottaman asumisharjoit-

telun ja jälkihuoltopalvelun ohjausprosessia. Prosessien kehittäminen on osa organisaa-

tion toiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Tekemäni prosessikuvaus mallintaa tavoite-

tilan kuvaamista.  
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Prosessikuvaus tulee nuorten kanssa työskentelevien ohjaajien työntueksi. Sen on tar-

koitus olla tehokas työkalu, jonka avulla Kaarinan SOS-lapsikylä pystyy tuottamaan en-

tistä laadukkaampaa sekä yksilöllisempää palvelua itsenäistyville nuorille. Tällä hetkellä 

ohjaajien työskentely itsenäistyvän nuoren kanssa Kaarinan SOS-lapsikylässä tapahtuu 

olemassa olevan prosessikuvauksen pohjalta. Tarkoitus on luoda prosessikuvaus, josta 

ohjaajat näkevät selkeästi millaisia taitoja itsenäistyvän nuoren on hyvä hallita, jotta itse-

näinen elämä SOS-lapsikylän asiakkuuden jälkeen sujuisi mahdollisimman tasapainoi-

sesti. Prosessikuvauksen on tarkoitus antaa ohjaajille selkeä kokonaiskuva koko proses-

sista sekä siitä, miten he voivat rakentaa yksilöllisestä prosessista tavoitteellisen yhteis-

toimijuuteen perustuvan prosessin. 

4.2 Kehittämismenetelmät 

Kehittämisen menetelmänä opinnäytetyössäni oli dialoginen keskustelu, asiantuntija 

haastattelu palaverin yhteydessä sekä benchmarking. Kävimme dialogista keskustelua 

palaverin muodossa yhdessä työtä tekevien ohjaajien sekä heidän esimiehensä kanssa. 

Dialogi perustui asiantuntija huomioihin kehitystarpeista. Asiantuntijoina toimivat nykyi-

sessä prosessissa mukana olevat nuoret, heitä ohjaavat ohjaajat, Kaarinan SOS-lapsi-

kylän oma sosiaalityöntekijä sekä ohjaajien lähiesimies.  

Etenin työssäni aiheenrajaamisen jälkeen suunnitteluun sitten materiaalin analysoimi-

seen ja lopulta itse tuotoksen julkistamiseen. Työni eteni suunnitelman jälkeen nykyisen 

prosessin kuvantamiseen, jonka jälkeen työstin kehityskohtia yhdessä toimeksiantajan 

kanssa.  

Lopullinen tuotos tähtää sujuvaan, selkeään sekä tehokkaan kehitellyn prosessin kuvaa-

miseen. Keskeisenä näkökulmana on nuoren itsenäistymisen tukeminen ja itsenäistymi-

sen kannalta olennaisten osa-alueiden läpikäyminen kehityspsykologisesta näkökul-

masta katsottuna.  

Benchmarking 

Benchmarkkauksessa sovelletaan aiemmin muualla hyväksi koettujen tapojen sovelta-

mista omiin toimintatapoihin sopiviksi. Benchmarkkauksessa luodaan uusia ja parempia 

käytäntöjä. Menetelmänä se mahdollistaa pohdinnan siitä, kuinka kehittää työtä ja työ-

yhteisöjä jatkossa paremmin. (Metropolia 2017) 
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Jälkihuolto on paljon käsitelty aihe, joten vertailutöitä löytyi useita. Benchmarkkauksella 

hahmotin kuvaa siitä, millaisia elämän osa-alueita nuoren olisi hyvä hallita, jotta nuori 

saa parhaat mahdolliset eväät itsenäiseen elämään. Vertailun sekä asiantuntijoiden huo-

mioiden avulla kokosimme Nuoren oppaassa luokitellut elämän osa-alueet, joiden poh-

jalta nuori ja ohjaaja rakentavat yhdessä nuorelle sopivat tavoitteet ja suunnitelmat. 

4.3 Aikataulu 

Syksyllä 2017 olin esimiestyönharjoittelussa Kaarinan SOS-lapsikylässä. Sain toimeksi-

annon Kaarinan SOS-lapsikylältä harjoittelun aikana syksyllä 2017. Harjoittelu mahdol-

listi opinnäytetyön aloittamisen jo syyskuussa 2017. Aloitin aineiston keräämisen SOS-

lapsikylässä 27.9.2017. Osallistuin itsenäistyvien nuorten viikoittaiseen yhteisruokailuun, 

jossa kävimme dialogia nuorten kanssa siitä, miten he näkevät tämän hetkisen prosessin 

ja miten heidän mielestään prosessia voitaisiin kehittää.   

Prosessin vaiheistus eteni suunnitelman jälkeen nykytilakuvauksen läpikäymiseen. Mitä, 

milloin ja miten ohjaajat tällä hetkellä työskentelevät itsenäistymisenprossissa olevien 

nuorten kanssa. Tämän jälkeen lähdimme hakemaan kehityskohtia aiemmin käytyjen 

dialogien sekä jo olemassa olevan prosessikuvauksen pohjalta eli teimme tavoiteku-

vauksen. Haimme kehityskohtia asiakkaan sekä työntekijän näkökulmasta. Kehitysvai-

heiden tunnistamisen jälkeen aloitimme tavoite prosessikuvauksen työstämisen sekä 

etenimme siitä lopullisen opinnäytetyön raportin kokoamiseen. Prosessikuvauksessa 

käytettiin tietolähteinä 30.11.2017 käydyssä dialogisessa keskustelussa esiin nousseita 

asioita ja kehityskohteita, työssä toimijoiden asiantuntijuutta sekä kehityspsykologista 

kirjallisuutta.  

10.10.2017 Toimeksiantajan kehittämispäivänä teimme ohjaajien kanssa alustavaa 

suunnitelmaa tulevasta prosessikuvauksesta ja sen sisällöstä. Tein muistiinpanoja hei-

dän kehittämisideoistaan sekä ajatuksistaan koskien alkavaa kehittämishanketta.   

23.–30.11.2017 Pidimme ensimmäiset palaverit, jossa oli paikalla lähiesimies, sosiaali-

työntekijä, ohjaajat sekä minä. Kohdensimme toimeksiantoa sekä kävimme läpi aikatau-

luja, joiden mukaan työ etenee. Sovimme, että ohjaajat tekevät kuvausta siitä mikä on 

prosessin nykytilanne ja lähettävät sen minulle 15.12.2017 mennessä. Lisäksi sovimme, 

että lähetän tekemäni opinnäytetyönsuunnitelman SOS-lapsikylään 21.12.2017 
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mennessä. 20.12.2017 lähetin opinnäytetyön suunnitelman SOS-lapsikylään sekä oh-

jaavalle opettajalleni. 

Helmikuussa 2018 kävin Kaarinan SOS-lapsikylässä esittelemässä tekemäni prosessi-

kuvauksen, joka oli muotoutunut kahteen osaan; nuoren oppaaksi sekä ohjaajan op-

paaksi. Kävimme yhdessä jälkihuollon ohjaajien sekä heidän lähiesimiehensä kanssa-

läpi työtä. Erityistä huomiota kiinnitimme sanamuotoihin sekä siihen miltä työ näyttää 

nuoren näkökulmasta. Onko työ sanamuodoiltaan ymmärrettävä? Miten ymmärrettäviä 

kaaviot ohjaajan oppaassa ovat? Tapaaminen ei ollut pitkä. Kirjasin sopimamme muu-

tokset ylös ja sovimme, että tapaamme vielä kertaalleen työn viimeistelyn merkeissä. 

Toukokuun 29. päivä 2018 kävin esittelemässä tekemäni muutokset ja viimeistellyn op-

paan. Kävimme läpi koko työn ja sovimme jatkosta. 12.2.2018 korkein oikeus antoi rat-

kaisun, jonka mukaan sijaishoitajien (ent. lapsikylävanhemman sijainen) työaikaan on 

sovellettava työaikalakia. Aikaisemmin sijaishoitajat tekivät työaikalain ulkopuolista 

työtä, joka oli mahdollista tehdä vuorokausityönä. Oikeuden päätös käynnisti mittavat 

YT-neuvottelut säätiössä, joiden tuloksena perinteinen lapsikyläkotitoiminta lakkautettiin. 

Uusi toiminta perustuu toimeksiantosuhteiseen sijaisvanhemmuuteen ja Kaarinan toimi-

pisteeseen perustettiin 7-paikkainen lastenkoti, jonka henkilökunta tekee vuorotyötä. Jäl-

kihuollon palvelua on toteutettu SOS-lapsikylä Kaarinassa koko prosessin ajan. Jälki-

huollon palvelua tuotetaan myös jatkossa sekä perhehoidossa, että laitoshoidossa sijoi-

tettuina olleille nuorille. Sovimme, että palautan teoriaosan sekä lopullisen opinnäytetyön 

syksyllä 2018. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 

5.1 Tuotos 

Työn tavoite oli selkeyttää sekä yhdenmukaistaa itsenäistyvien nuorten kanssa tehtävää 

kasvatustyötä. Työni tavoitteena oli luoda prosessikuvaus, jotta itsenäistyvien nuorten 

kanssa tehtävä työ pystytään kuvantamaan, sitä voidaan arvioida, jotta se tuottaisi tasa-

laatuisen palvelun kaikille prosessin läpikäyneille nuorille.  

Työni pohjautui suunnitelman mukaiseen työskentelyyn sekä toimeksiantajan tarpeisiin. 

Tavoitteena oli tähdätä kehityspsykologian näkökulmasta rakentuvaan laadukkaaseen 

prosessinkuvaamiseen, josta on jatkossa hyötyä toimeksiantajalle, nuorille sekä ohjaa-

jille. 

Prosessikuvaus sisältää nuoren itsenäistä elämää helpottavien taitojen läpikäymisen 

osa-alueittain sekä erilaisten menetelmien hyödyntämisen nuoren kanssa työskente-

lyssä. Avain asemassa on elämänhallinnallisten taitojen läpikäyminen. Yksilön taidot ja 

osaaminen ovat inhimillistä pääomaa, joita nuori tarvitsee itsenäisen elämän luomisessa. 

Kehityspsykologinen näkökulma taitojen harjoittelun ohjaamisessa takaa tieteellisesti 

päteviä ja näyttöön perustuvia välineitä ohjata nuoren kehitystä.  

Aiheeseen perehdyttyäni tulin siihen tulokseen, että jälkihuolto aiheena on hyvin käsitelty 

ja kirjallisuutta löytyi paljon. Halusin rajata aiheeni kompaktiksi kokonaisuudeksi. Työni 

kohdehenkilöitä ovat nuoret, joille palvelua tarjotaan, ja sosiaalityöntekijät, jotka tekevät 

päätöksen siitä, saako nuori palvelua, sekä nuorten itsenäistymistä ohjaavat ohjaajat. 

Jätin tietoisesti työstä pois sellaiset osa-alueet, joista löytyy paljon tietoa jo ennestään 

kuten esimerkiksi nuoruuden käsitteenä. Kehityspsykologian laaja-alainen ja syvällinen 

esittely ei ollut tämän työn kannalta oleellista, joten rajasin teoriaosuuden kuvaamaan 

kehitysvaiheita. Työotteiden avaamisella halusin antaa riittävän kuvan siitä, mitkä työot-

teet määrittävät onnistunutta luottamukseen perustuvaa työskentelyä.  

Kirjallisuudesta kävi ilmi, etteivät esimerkiksi kaikki sosiaalityöntekijät tai nuoret itse 

tiedä, mitä jälkihuolto on tai mitä hyötyä siitä on nuorelle. Halusin lisätä työhön osion, 

joka avaa palvelun tarkoitusta sekä nuorelle itselleen että sosiaalityöntekijälle.  
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5.2 Tuotoksen esittely 

Tuotos koostuu kahdesta osasta: 1) Itsenäistymisen askeleet SOS-lapsikylässä – jälki-

huollon opas nuorelle sekä 2) Itsenäistyvän nuoren ohjaamisen opas. Yhdessä oppaat 

muodostavat kokonaisuuden, jonka on tarkoitus antaa itsenäistyvän nuoren ohjaajalle 

selkeä kuva siitä, miten rakentaa itsenäistymisen ohjaamisesta tasalaatuinen, tavoittei-

siin pyrkivä prosessi.  

Itsenäistymisen askeleet – jälkihuollon opas nuorelle syntyi ohjaajan oppaan teon 

ohessa, koska sellaista ei vielä ollut olemassa. Koin tarpeelliseksi luoda oppaan myös 

nuorelle, jotta nuoren on helpompi ymmärtää, millaiseen prosessiin hän on mahdollisesti 

lähdössä mukaan. Nuoren opasta voidaan käyttää siinä vaiheessa, kun nuorelle vasta 

esitellään palvelua tai siinä vaiheessa, kun hänellä on jo sopimus jälkihuollosta SOS-

lapsikylän kanssa. 

Molemmat oppaat ovat Powerpoint-ohjelman tiedostomuodossa, jotta kenen tahansa 

SOS-lapsikylässä on helppo esitellä oppaita. Oppaat ovat suunnitellusti sähköisiä, jotta 

paperijäte olisi mahdollisimman pientä ja jotta niiden pitkäaikaissäilytys, jakaminen ja 

muokkailtavuus olisi mahdollista. Mikäli oppaiden tulostaminen kuitenkin tulee tarpeel-

liseksi, ovat oppaat suunniteltu (SOS-lapsikylän logoa lukuun ottamatta) siten, että tu-

lostus kuluttaa mahdollisimman vähän väriä.    

Oppaat yhdessä sekä opinnäytetyön teoria osuus toimivat myös itsenäistymisen palve-

lun esittelynä sosiaalityöntekijälle, jotta sosiaalityöntekijän on helppo saada kuva, siitä 

millaista itsenäistymisen palvelua SOS-lapsikylässä tuotetaan.  

Itsenäistymisen askeleet SOS-lapsikylässä -jälkihuollon opas nuorelle (Liite 1) 

Halusin koota tuotoksen siten, että se on mahdollisimman selkeä ja että se puhuttelee 

nuorta henkilökohtaisesti. Opas alkaa voimalauseilla sekä nuoren huomion herättele-

vällä musiikilla. Oppaassa kerrotaan heti alussa, mitä itsenäistyminen tarkoittaa. SOS-

lapsikylän itsenäistyvän nuoren itsenäistymisen prosessi alkaa asumisharjoittelulla. Op-

paassa avataan selkokielellä, mitä asumisharjoittelu on sekä korostetaan, että palvelun 

tarkoitus on auttaa nimenomaan nuorta hänen yksilöllisessä itsenäistymisen tarpees-

saan. Opas neuvoo miten asumisharjoittelu alkaa ja millaista työskentelyä ja asennoitu-

mista se vaatii nuorelta.  
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Oppaassa käydään läpi kaikki ne osa-alueet, joita SOS-lapsikylässä harjoitellaan it-

senäistymisen aikana. Nuorelle saattaa olla hankalaa miettiä, mitä taitoja itsenäinen 

elämä vaatii, siksi kaikki osa-alueet on ensin avattu otsikoittain. Tämän jälkeen jokainen 

otsikko on avattu sisällöltään erikseen. Nuori voi yhdessä ohjaajan kanssa valita osa-

alueista ne taidot, joissa nuori itse kokee tarvitsevansa harjoittelua.  

Nuoren oppaan on tarkoitus korostaa ja tuoda esiin nuorelle sitä, että palvelu on vapaa-

ehtoinen mutta erittäin hyödyllinen. Lisäksi on tarkoitus painottaa, että palvelu ei ole seu-

rausta hänen taustastaan vaan tarkoitus on tukea nuorta vahvasti rinnalla kulkien, jotta 

nuori löytää ensiaskeleet omannäköiseen, tasapainoiseen elämään. Palvelu ei ole hol-

housta vaan erinomainen mahdollisuus saada tukea tulevan elämän suunnitteluun, sen 

toteuttamiseen ja oman itsen vahvistumiseen. 

Itsenäistyvän nuoren ohjaamisen opas (liite 2) 

Itsenäistyvän nuoren ohjaamisen opas on tarkoitettu itsenäistyvän nuoren ohjaajalle. 

Oppaan alussa kuvannan, miten nuoren itsenäistyminen lapsikylässä tapahtuu. Itsenäis-

tymisen palvelu tapahtuu ihanteellisimmin siten, että nuori on sijoitettuna SOS-lapsiky-

lään ja siirtyy lapsikylän kodista ensin asumisharjoitteluun. Asumisharjoittelun jälkeen 

nuori siirtyy lapsikylän omaan jälkihuoltoon. Tällöin ohjaaja ja nuori tuntevat toisensa jo 

nuoren sijoituksen ajalta, jolloin yhteistyön aloittaminen asumisharjoittelussa on luonte-

vampaa ja yhteistyö saman tutun ohjaajan kanssa jatkuu jälkihuoltoon asti. Nuori voi 

siirtyä SOS-lapsikylän asumisharjoitteluun tai jälkihuoltoon myös muualta.  

SOS-lapsikylän itsenäistymisen palvelut ovat siis avoinna myös lapsikylän ulkopuolelta 

tuleville nuorille asumisharjoittelusta jälkihuoltoon. Asumisharjoittelu ja jälkihuolto muo-

dostavat kuitenkin yhdessä kattavan kokonaisuuden, mutta niitä voidaan kuitenkin tar-

jota myös erikseen. Yhdessä saatuna palveluna ohjaajan ja nuoren on mahdollista tu-

tustua toisiinsa ja työskennellä tiiviisti jo ennen jälkihuollon alkamista.  

Oppaassa kuvaan ohjausprosessin ympyrän muotoon, sillä prosessi toistaa itseään tar-

peen mukaan. Ohjausprosessi on rungoltaan samanlainen sekä asumisharjoittelussa 

että jälkihuollossa. Prosessi koostuu kolmesta osa-alueesta.  

1. Aloitusvaihe 

Aloitusvaiheessa luodaan luottamus nuoreen, tunnistetaan nuoren yksilölliset tar-

peet sekä motivoidaan nuori yhteiseen työskentelyyn sekä nuoren henkilökoh-

taisten tavoitteiden asettamiseen. 
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2. Työskentely vaihe 

Työskentely vaiheessa pureudutaan tarpeisiin sekä pohditaan, miksi tavoite ha-

lutaan saavuttaa. Tässä vaiheessa laaditaan myös tavoite suunnitelma. 

3. Lopetus vaihe 

Lopetusvaiheessa huolehditaan siitä, että asiakas tietää mistä hän saa tarvites-

saan apua prosessin loputtua, arvioidaan prosessia sekä varataan riittävästi ai-

kaa yhteisen työskentelyn lopettamiselle. 

Työskentelyä arvioidaan 1 kuukauden välein kuukausikoosteessa sekä yhteistä työsken-

telyä laajemmin 3 kuukauden välein. Ohjausprosessi on suunniteltu siten, että sitä voi-

daan hyödyntää koko asiakastyöskentelyn aikaisen suunnitelman tekoon ja yksittäisen 

ohjauskerran suunnitteluun. Oppaassa on ehdotettuna myös menetelmiä, joita ohjaaja 

voi käyttää kussakin ohjausprosessin vaiheessa.  

Ohjaajan oppaassa korostan vuorovaikutuksellisen työotteen merkitystä ja kannustan 

ohjaamaan nuorta itse itsensä auttajaksi puolesta tekemisen sijaan. Opas kehottaa 

myös auttamaan nuorta tavoitteiden asettamisessa siten, että tavoitteet ovat nuorelle 

realistisia. Nuorelle on ennen kaikkea tärkeää saada palvelusta onnistumisen kokemuk-

sia.  

5.3 Jatkokehittämisen mahdollisuudet 

Jatkokehittämisen mahdollisuutena näen prosessikuvauksen arviointimenetelmien laati-

misen. Haasteena arviointimenetelmän luomisessa on, kuinka tarkasti siinä onnistutaan 

mittaamaan nuorten ja ennen kaikkea yksilön elämänhallinnan ja hyvinvoinnin koke-

musta. Menetelmässä pitäisi pohtia tarkkaan, onko ylipäätään mahdollista vertailla eri 

nuorten kokemuksia toisiinsa siten, että tuloksista saadaan koottua SOS-lapsikylän aitoa 

tuloksellisuutta mittaava varteenotettava mittausmenetelmä. 

Jälkihuoltotyön tavoitteena on turvata nuorten hyvinvointi sijaishuollon jälkeen, tukea 

nuorta yhteiskunnan tasapainoiseksi jäseneksi sekä vahvistaa nuoria itse itsensä autta-

jaksi. Hyvinvointi käsitteenä sisältää eri osa-alueita, kuten kokemuksen sosiaalisten suh-

teiden laadusta, kyvystä tuottaa itse itselleen merkittäviä toimintoja sekä kokemuksen 

onnellisuudesta.  

Jatkokehittämisen menetelmiä on myös tutkimustuloksiin perustuva teos siitä, miten 

nuoret, varsinkin sijoitettuna olleet nuoret tarvitset itsenäistymisen tukea pidempään kuin 
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21-ikävuoteen asti. Palvelusta on saatava kodinomaisen itsenäistymisen tuntuinen luon-

teva prosessi, jossa nuori voi pitää yhteyttä samaan itsenäistymistä tukevaan ohjaajaan 

vähintään 25-vuotiaaksi asti. Liian tiukaksi räätälöity itsenäistymisen prosessi aiheuttaa 

paineen siitä, että itsenäistymisen on tapahduttava kokonaisuudessaan tiettyjen aikaraa-

mien sisällä. Itsenäistyminen on luonnollinen prosessi, joka koostuu eri elämän tapahtu-

mien, tietojen ja taitojen yhteen nivoutumisessa. Nuori oppii pikkuhiljaa soveltamaan 

aiemmin oppimaansa oman elämänsä pyörittämiseen. Oppimista ei voida nopeuttaa ja 

olettaa nuoren olevan tietyn – ulkopuolisen määrittämän – ajan päästä valmis yhteiskun-

takelpoinen aikuinen. 

5.4 Oman työskentelyn arviointi 

Työskentelyni eteni suunnitelman mukaisesti syksystä 2017 kevääseen 2018. Lopulli-

seen aikatauluun tuli jonkin verran muutoksia, sillä päätin aiemmin sovitusta poiketen 

edetä oman opinnäytetyöryhmäni aikataulun mukaisesti. Työni piti alun perin olla valmis 

keväällä 2018, mutta palautusaikataulu muuttui syksyyn 2018.  

Työ on kokonaisuudessaan kestänyt vuoden verran. Vuoden aikana olen kerännyt paljon 

tietoa jälkihuollosta sekä yleisesti sosiaalialalla asiakkaan kohtaamiseen liittyvästä am-

matillisesta työotteesta. Opinnäytetyön työstäminen on kehittänyt ammattitaitoani ja 

avannut aiemmin tuntemattoman työskentelyalueen eli jälkihuollon maailmaa minulle. 

Koen saaneeni työstä niin paljon, että pystyn tekemään ammattitaidolla työtä jälkihuol-

lossa, vaikken ole tehnyt työtä vielä konkreettisesti. 

Työn etenemistä haastoi erityisesti yksin työskentely, sillä ajoittain työskentelyn aloitus 

tuntui vaikealta. Haasteen havaittuani aikataulutin työskentelyni ja kirjasin ylös tietyt päi-

vät, jolloin minun oli mahdollista tehdä työtä. Alan kirjallisuutta luin pitkin vuotta. Lukies-

sani tein heti kirjauksia niistä asioista, joita halusin työssäni käsitellä. Opin myös itsestäni 

itsenäisenä kirjoittajana ja sain paljon uusia oppimis- ja työskentelystrategioita, joita aion 

käyttää jatkossa elämässäni.  

Olen tyytyväinen työni etenemiseen sekä sen lopulliseen ulkomuotoon. Opin terapeutti-

sen työskentelymallin käyttämisestä asiakastyössä sekä aikatauluttamisen merkityksen 

tavoitteellisessa ja aikarajallisessa työssä. Halusin tuoda esiin myös moniammatillisen 

sekä ammatillisen työskentelyn edut itsenäistymisen tukemisessa.  
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Olisin halunnut tuoda työssä esiin enemmän myös esimerkiksi tällä hetkellä ajankohtai-

sena aiheena pidettyjä mindfulness-menetelmiä eli tietoisuustaitoja ja sen merkitystä 

henkisen sekä fyysisen tasapainon ylläpitämisessä. Toimeksiantaja ei kuitenkaan koke-

nut sitä korostamisen arvoiseksi, joten päätin jättää osion pois työstä. Elämänhallinnalli-

set osa-alueet rakentuivat hyvin pitkälti jälkihuollon ohjaajien tärkeiksi pitämistä alueista 

ja työssä käytimmekin heidän asiantuntijuuttaan siinä, mihin sanamuotoon kukin osa-

alue työhön kirjattiin.  

Opinnäytetyötä kirjoittaessani huomasin, että minulla on jo paljon tietoa esimerkiksi so-

siaalialalle sopivista työotteista sekä kehityspsykologiasta. Tietoutta on kerääntynyt vuo-

sien myötä niin aiemmista opinnoistani, lukemistani artikkeleista kuin työelämässä opi-

tuista käytänteistä. Prosessin aikana aiempi tieto oli sekä haaste että mahdollisuus. Pidin 

sitä haasteena, koska jouduin etsimään monelle alkuun itsestään selvältä tuntuvalle asi-

alle teoreettisen selityksen eli toisin sanoen tietoni alkuperäisen lähteen. Mahdollisuus 

tämä oli kuitenkin ennen kaikkea siksi, että minulla oli alusta asti hyvin selvä kuva, mitä 

asioita haluan tässä työssä käsitellä.  

Tämä työ on vahvistanut intuitiotani siitä, että haluan keskittyä tulevaisuudessa nuorten 

kanssa työskentelyyn. Uskon, että tämän prosessin jälkeen olen siihen entistä valmiimpi. 

Tahdonkin jatkossa kehittyä ohjaajana ja työntekijänä juuri tällä alalla. Urapolkuani aja-

tellen opinnäytetyön tekeminen on ollut erityisen antoisaa.  
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