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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni on kehittämishanke. Hanke sai alkunsa kun työssäni huomasin, 

että suurimmalla osalla nuorista ei ollut minkäänlaista käsitystä, mitä kaikkea 

itsenäistymisessä pitää ottaa huomioon silloin kun muuttaa omaan asuntoon.  

Aiheena on opas itsenäistyville nuorille, joka on tarkoitettu nimenomaan lasten-

suojelulaitoksessa asuville itsenäistyville nuorille. Nuori voi oppaasta itse lukea 

mitä kaikkea pitää ottaa huomioon itsenäisessä elämässä, kun pitää kaikki asiat 

hoitaa itse.  

Itsenäistymisopasta varten haastateltiin Hyvösen lastenkodin ohjaajaa sekä 

Naulakallion lastenkodin itsenäistyviä nuoria sekä ohjaajia. Haastattelulla kartoi-

tin heidän mielipiteitään itsenäistymiseen liittyvissä valmiuksissa, minkälaista 

ohjausta nuoret ovat itsenäistymiseen saaneet ja minkälaista ohjausta tai apua 

he mahdollisesti vielä kaipasivat. Haastatteluilla pyrin saamaan mahdollisimman 

paljon tietoa, millaiset eväät he ovat saaneet itsenäistymiseen ja mitä ovat vielä 

jääneet kaipaamaan. 

Kehittämishankkeen aihe nousi kokemuksesta lastensuojelussa sijoitettujen 

itsenäistyvien nuorten kanssa työskentelystä, arjen työssä huomattiin, että nuo-

rilla oli paljon puutteita itsenäistymiseen tarvittavista valmiuksista. Aihe on myös 

hyvin ajankohtainen, jos ajatellaan, miten paljon huostaan otettuja nuoria tällä 

hetkellä on. ”Vuosien 2016 - 2018 aikana, huostaan otettuja lapsia/nuoria oli 

10 000 - 12 000, näistä kiireellisiä sijoituksia oli n. 4000” (THL 2018). 

Kehittämishankkeessa kerrotaan tarkemmin lastensuojelusta, mitä lastensuoje-

lu on, mitä huostaanotto ja sijaishuolto sisältää, sekä itsenäistymiseen liittyviä 

asioita. Kehittämishanke keskittyy kuitenkin pääasiassa jälkihuoltoon ja nuoren 

itsenäistymiseen. 
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2 KEHITTÄMISHANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Tausta ja tarve kehittämishankkeelle 

Idea itsenäistyvän nuoren oppaasta sai alkunsa kun työssäni huomasin, miten 

vähän nuoret todellisuudessa tiesivät itsenäisen elämän haasteista. Ohjaajat 

toivat myös esiin turhautumisensa ajanpuutteen vuoksi, heillä ei ole aikaa pe-

rehdyttää nuorta itsenäiseen elämään. Ohjaajan työaika kuluu pääasiassa nuor-

ten asioiden hoitamiseen, raporttien ja kuukausiraporttien kirjaamiseen, sekä 

arjen pyörittämiseen. Nuoren kanssa on hankala saada järjestettyä yhteistä ai-

kaa, jotta itsenäistymiseen tarvittavia asioita voitaisiin käydä läpi. Jokaisella oh-

jaajalla on niin sanottu oma nuori, jonka asioita ohjaaja hoitaa. Aamuvuoroissa 

hoidetaan virastoasioita ja iltavuoroissa olisi mahdollisuus keskittyä enemmän 

itsenäistymiseen tarvittaviin asioihin, mutta haasteita asettaa myös nuoren oma 

vapaa-aika, jota hän ei välttämättä halua viettää osastolla, vaan mieluummin 

kavereidensa kanssa. 

Nuorilla ei esimerkiksi ole tietoa, mitä tarvitaan tukien hakemiseen, osalle pank-

kitunnuksetkin olivat täysin vieras käsite. Oppaan tarkoitus on helpottaa nuorta 

hoitamaan itse omia asioitaan, siitä löytyy tietoa mistä nuori voi hakea erilaisia 

tukia, asuntoa, opiskelu/työpaikkaa ja ihan perus arkeen liittyviä vinkkejä ja oh-

jeita sekä tietoa pankkitunnusten käytöstä, missä kaikkialla niitä tarvitaan ja mi-

ten itse pankkitunnukset hankitaan. 

Samankaltaisia oppaita on useita ja myös opinnäytetyönä tehty, esimerkiksi 

Suvi Mäntysen opinnäytetyönään tekemä opas (Mäntynen 2015), joka löytyy 

theseuksesta, opas on kattava, mutta pituudeltaan verrattavissa kirjaan ja halu-

ankin tehdä oppaasta lyhyen ja ytimekkään sekä kiinnostavan ja helppolukui-

sen, jotta nuori jaksaa opasta hyödyntää. Monet oppaista sisältävät liikaa tietoa 

ja ne ovat raskaita lukea, harva nuori jaksaa oppaisiin keskittyä. Samankaltaisia 

kehittämishankkeita on tehty esimerkiksi Hyvösen lastenkotiin. Yksi hankkeista 
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on keskittynyt lähinnä itsenäistyvän nuoren tukemiseen liittyvän työskentelyn 

kartoittamiseen. Hankkeen on tehnyt Tuija Ahola 2014. 

Ahola kuvaa hankkeessaan huostaanoton prosessia, itsenäistyvän nuoren it-

senäistymisprosessia sekä avohuollon ja sijaishuollon eri muotoja.  

Hyvösen lastenkoti on myös itse kehittänyt itsenäistyville nuorille oman itsenäis-

tymisohjelman, jossa on ollut mukana useita toimijoita lastenkodista. Hyvösen 

itsenäistymisohjelma keskittyy pääasiassa itsenäistymisasunnoissa asuviin nuo-

riin, itsenäistymisasunnot ovat Hyvösen lastenkodin pihapiirissä.  
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3 LASTENSUOJELU VAIHEITTAIN 

3.1 Lastensuojelu 

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen, oikeus kasvaa 

ja käydä koulua, sekä leikkiä ja osallistua. Kaikille lapsille kuuluu oikeus myös 

huolenpitoon ja suojeluun. ”Kaikki lasten oikeudet on koottu yhdistyneiden kan-

sakuntien lapsen oikeuksien yleissopimukseen. Sopimus on yleisesti hyväksytty 

käsitys siitä, mitä oikeuksia kaikilla lapsilla pitäisi olla, riippumatta siitä, mikä on 

heidän taustansa, kuten kansallisuus, uskonto tai perheen varallisuus. Sopimus 

koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lastensuojelutoimet perustuvat lakiin. Lasten-

suojelun lähtökohta on aina lapsen etu” (Lapsen oikeuksien yleissopimus). 

Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun muotoja ovat 

 lastensuojelutarpeen selvitys 

 avohuollon tukitoimet 

 lapsen kiireellinen sijoitus  

 huostaanotto 

 kiireelliseen sijoitukseen ja huostaanottoon liittyvä sijaishuolto sekä 

 jälkihuolto 

(Taskinen 2010, 22.) 

Kun nuori tulee lastensuojelun piiriin, tehdään ensimmäisenä lastensuojelun 

kartoitus, jossa todetaan lastensuojelu tarve. Tarve selvityksen jälkeen tehdään 

lastensuojelun asiakassuunnitelma. Tässä vaiheessa on kartoitettu minkälaisia 

lastensuojelun tuki toimia nuori ja hänen perheensä tarvitsee. Vaihtoehtoina 

ovat esimerkiksi lastensuojelun avohuollon tukitoimet tai huostaanotto.  

Nuori voidaan sijoittaa laitokseen myös kiireellisenä sijoituksena, jolloin huos-

taanottopäätöstä ei tehdä. Kiireellinen sijoitus on yleensä 30 - 60 päivää, jonka 

aikana arvioidaan huostaanoton tarve. Tilanteesta riippuen kiireellinen sijoitus 

saattaa venyä jopa 3kk mittaiseksi. 
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Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on noussut vuosivuodel-

ta. Vuodesta 1991, vuoteen 2017 aikana kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten 

määrä on tuplaantunut, vuonna 2017 kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia ja 

nuoria oli n.18 000. Sijoitetuista lapsista n.4000 oli kiireellisesti sijoitettuja ja 

huostaan otettuja vähän päälle 10 000 (Lastensuojelu 2017). 

Avohuollon tukitoimi on järjestettävä viipymättä, kun lastensuojelun tarve on 

todettu. ”Lastensuojelulaki 34§ mukaan, avohuollon tukitoimien tarkoituksena 

on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa van-

hempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden 

kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia”. (Finlex)  

Lastensuojelun keskeinen periaate on lapsen vanhempien ja huoltajien tukemi-

nen lapsen kasvatuksessa. Avohuollon tukitoimet ovat siten ensisijaisia huos-

taanottoon ja sijaishuoltoon nähden. Lastensuojelulaki 4.3 § ja 40 § mukaan, 

avohuollon tukitoimien on kuitenkin oltava lapsen edun mukaisen huolenpidon 

toteuttamiseksi sopivia, mahdollisia ja riittäviä: jos avohuollon tukitoimet eivät 

ole lapsen kannalta tarkoituksenmukaisia, mahdollisia tai riittäviä, on lapsi otet-

tava huostaan. (Finlex) 

3.2 Huostaanotto 

Lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys on huos-

taanotto. Se on toimenpide, jossa puututaan voimakkaasti lapsen perustuslais-

sa säädettyihin oikeuksiin sekä toisaalta Euroopan ihmisoikeussopimuksen ta-

kaamaan perhe-elämän suojaan. 

Huostaanottoon ja sijaishuoltoon turvaudutaan vain, jos kodin olosuhteet tai 

lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai 

kehitystä. Lisäksi huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan ryhtyä 

vain, jos avohuollon tukitoimet eivät ole olleet mahdollisia, sopivia tai ne ovat 

osoittautuneet riittämättömiksi. On myös arvioitava, että sijaishuolto on lapsen 

edun mukaista. (Lastensuojelu.info). 
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Lapsi voi olla sijoitettuna kodin ulkopuolelle sijaishuoltoon huostaanottoa ja sii-

hen liittyvällä sijaishuoltoa koskevalla päätöksellä. Mikäli huostaanoton edelly-

tykset täyttyvät, lapsella on oikeus tulla huostaan otetuksi ja sosiaalihuollosta 

vastaavalla toimielimellä on velvollisuus järjestää lapselle hänen tarpeitaan vas-

taava sijaishuolto. (Saastamoinen 2010, 22) 

Huostaanoton perusteista ja edellytyksistä säädetään lastensuojelulain 40 

§:ssä. Huostaanoton perusteet on jaettu kahteen ryhmään sen perusteella, joh-

tuuko huostaanotto lapsen kasvuoloissa olevista puutteista vai lapsen omasta 

käyttäytymisestä. 

1. Puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti 

vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä. 

2. Lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä tai 

tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rin-

nastettavalla käyttäytymisellään. (Saastamoinen 2010, 23) 

Jos jompikumpi huostaanoton perusteista täyttyy, on huostaanoton edellytykse-

nä kuitenkin, että avohuollon tukitoimet eivät ole tapauksessa mahdollisia tai 

sopivia. 

Huostassa pito lakkaa kun lapsi täyttää 18 vuotta, jonka jälkeen alkaa jälkihuol-

to, jota käsittelen seuraavassa kappaleessa. 

3.3 Asumisharjoittelu 

Helsingin kaupungilla on alaikäisille nuorille tarkoitettuja asumisharjoitteluasun-

toja, joihin nuorella on mahdollisuus päästä asumaan jo alle 18-vuotiaana. 

Asumisharjoitteluun tulevalla nuorella ei ole siis tarvetta ympärivuorokautiseen 

hoitoon ja hän on mielellään suorittanut peruskoulun loppuun sekä on iältään 

17-vuotias. 

 Asumisharjoitteluun pääsemiseksi, nuorella on oltava elämänhallintaan liittyvät 

asiat kunnossa, eikä päihteidenkäyttöä tai päihteiden hallussapitoa sallita. 

Asumisharjoittelu on tarkoitettu ensisijaisesti lastenkodeista itsenäistyville hel-
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sinkiläisille nuorille, asumisharjoitteluun tullaan sijaishuollon asiakasohjauksen 

kautta. Asumisharjoittelu voi kestää muutamasta kuukaudesta kahteen vuoteen. 

Asumisharjoitteluyksikkö vastaa nuorten ylläpidosta. Ylläpitokorvaus vastaa 

toimeentulotuen perusosaa. Summa muodostuu esim. ruokarahoista, käyttöva-

roista ja matkakortista. Nuoren muut tulot voivat vaikuttaa asumisharjoittelusta 

saatavaan summaan. Nuoret eivät maksa asumisharjoittelusta vuokraa. Asu-

misharjoittelussa nuorella on oma ohjaaja, joka auttaa ja tukee nuorta arjessa ja 

itsenäistymiseen liittyvissä asioissa. (Asumisharjoittelu) 

3.4 Jälkihuolto 

Jälkihuolto on jatkumo sijaishuollolle. Sijaishuollon tarkoitus on saattaa nuori 

itsenäiseen elämään, omillaan toimeentulevaksi aikuiseksi, jolla on oma sosiaa-

linen verkosto tukenaan. Jos yhteydenpito ja nuoren tukeminen päättyisivät täy-

si-ikäisyyteen tai omaan asuntoon muuttamiseen, työ jäisi kesken ja nuori oman 

onnensa nojaan. (Laaksonen 2004, 10) 

Itsenäistyminen on nuorelle usein pelottava prosessi, varsinkin jos nuoren sosi-

aalinen tukiverkosto rajoittuu ainoastaan sijaishuollon työntekijöihin, mutta myös 

niille kenellä on tukenaan vanhemmat tai muita tuttuja aikuisia. Muutto omaan 

asuntoon ja kaikki muu siihen liittyvä, kuten laskujenmaksu, tukien hakeminen, 

työ tai opiskelupaikan hakeminen sekä kaikki asunnon siisteyteen ja pyykkihuol-

toon liittyvät asiat voivat olla kaikkea muuta kuin itsestään selviä asioita, myös 

nuoren sijaishuollon omalle ohjaajalle ja hänen työssä jaksamiselle. Työmoti-

vaation kannalta olisi tärkeää, että työntekijällä on mahdollisuus saattaa nuori 

seuraavaan vaiheeseen ja seuraavalle huolenpitäjälle. (Laaksonen 2004,11) 

Omaan asuntoon muutettaessa päättyy myös suhde sijaishuollon omaan ohjaa-

jaan ja tilalle tulee jälkihuollon ohjaaja, joka yleensä tulee tutustumaan nuoreen 

jo ennen sijaishuollon päättymistä. Nuorelle on tärkeää tietää, ettei hän ole yk-

sin kaikkien uusien asioiden edessä, joita omaan asuntoon muuton jälkeen tu-

lee ja että hänellä on edelleen joku luotettava aikuinen kehen turvautua tarvitta-

essa, aikuinen joka antaa nuorelle positiivista palautetta asioiden hoidosta. 
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3.5 Jälkihuollon toteutus 

Jälkihuolto toteutetaan tukemalla sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen 

vanhempiaan ja huoltajiaan sekä henkilöä, jonka hoidossa ja kasvatuksessa 

lapsi tai nuori on. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on huolehditta-

va, että lapselle laaditaan jälkihuoltosuunnitelma (Sosiaaliportti). 

Jälkihuoltosuunnitelman toteuttamiseen osallistuu yleensä nuoren lisäksi nuo-

ren oma sosiaalityöntekijä, jälkihuollon sosiaalityöntekijä, laitoksen omaohjaaja 

ja mahdollisesti vanhemmat sekä jälkihuollon ohjaaja, josta tulee nuoren oma-

ohjaaja kun nuori muuttaa pois laitoksesta. Jotta nuoren oikeus jälkihuoltoon 

säilyy, on nuoren sitouduttava jälkihuoltosuunnitelman mukaisiin ehtoihin, kuten 

tapaamiset tulee aina hoitaa sovitusti jälkihuollon ohjaajan, sekä sosiaalityönte-

kijän kanssa. Usein jälkihuollossa seurataan nuoren koulunkäyntiä, päihteiden-

käyttöä sekä rahankäyttöä, jos nämä asiat eivät suju sovitusti, siihen puututaan. 

Nuorella on mahdollisuus nuorisoaseman asiakkuuteen, joka on matalankyn-

nyksen paikka Helsingin Hakaniemessä (kuka tahansa nuori voi mennä, ei vain 

lastensuojelun ja jälkihuollon asiakkaat). Nuori voi halutessaan mennä ilman 

ajanvarausta nuorisoasemalle, josta saa keskusteluapua sekä psykologi ja 

päihdetyön apua. Jos jälkihuollon piirissä olevan nuoren asiat eivät kaikesta 

huolimatta ota sujuakseen toivotulla tavalla, voi nuori menettää jälkihuollon 

asunnon sekä jälkihuollon tukitoimet. 

Jälkihuolto on nuorelle vapaaehtoista mutta kunnalle ei. Kunnan on lain mukaan 

aina järjestettävä jälkihuolto lastensuojelun asiakkaana oleville nuorille. (Finlex) 

Jos nuori ei jostain syystä halua sitoutua jälkihuoltoon, hän ei myöskään ole 

oikeutettu jälkihuollon asuntoon, eikä muihin jälkihuollon tukitoimiin, kuten ta-

loudelliseen apuun opiskelujen ajalle. Jälkihuollossa olevan nuoren ei tarvitse 

hakea opintolainaa, vaan hän saa toimeentulotuen täysimääräisenä, toisin kuin 

jälkihuollon ulkopuolella olevan opiskelija.  

Kunnan on järjestettävä nuorelle riittävä taloudellinen tuki, eli toimeentulotuki ja 

tarpeenmukainen asunto, kun nuori täyttää 18 vuotta. Jälkihuoltoon kuuluu 
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myös, että kunta järjestää riittävät terapia palvelut tarvittaessa. Nuorta tuetaan 

koulunkäynnissä tai ammatin hankinnassa, työhön sijoittumisessa sekä harras-

tuksissa, myös muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä taloudellis-

ta ja muuta tukea antamalla. Tukitoimia toteutetaan yhteistyössä nuoren van-

hempien tai muiden nuorta hoitavien henkilöiden kanssa (Laaksonen 2004, 13). 

Jälkihuolto päättyy kun nuori täyttää 21 vuotta.  

3.6 Itsenäistyminen 

Itsenäistyminen laitoksesta on monivaiheinen prosessi. Itsenäistyvä nuori saa 

harjoitella itsenäistymistä jo osastolla ollessaan, esimerkiksi ruuanlaiton, pyy-

kinpesun ja omahuoneen siivouksen osalta ja sen jälkeen niin sanotussa it-

senäistymisasunnossa, joka sijaitsee useimmiten laitoksen pihapiirissä. Nuori 

asuu itsenäistymisasunnossa yksin. Tavoitteena on, että nuori tekee itse ruoka-

ostokset ja kokkaa itse. Nuori huolehtii kodin siisteydestä ja hänen tulee huoleh-

tia itse pyykkihuollosta, sekä omasta henkilökohtaisesta hygieniastaan, tarvitta-

essa ohjaajat tukevat nuorta kaikissa edellä mainituissa asioissa. Nuori huolehtii 

itse riittävästä unen saannista ja koulunkäynnin sujuvuudesta. 

Ohjaajat valvovat nuoren selviytymistä osastolta käsin, lähinnä tekemällä tarkis-

tus käyntejä, seuraamalla kuiteista rahankäyttöä ja opastamalla tarvittaessa 

päivittäisissä asioissa. Myös nuoren koulunkäyntiä seurataan tarkasti. Nuori 

tarvitsee tukea myös yksin olemiseen. Yksin oleminen saattaa olla nuorelle vai-

keaa, varsinkin kun hän on tottunut, että aiemmin paikalla on ollut aina muita 

nuoria ja aikuisia osastolla asuessa. Yksin olemisesta pitää keskustella nuoren 

kanssa ja antaa hänelle ideoita yksinäisyyden kestämiseen, kuten esimerkiksi 

lukeminen, musiikin kuuntelu tai jotain vastaavaa, sen sijaan että nuorella on 

koko ajan kavereita kylässä tai hän on itse menossa kavereiden kanssa. 

Hyvösen lastenkodin ohjaaja Tuija Huuhtanen kertoo, että itsenäistymisasun-

toon muutettaessa nuoren kanssa tehdään sopimus itsenäistymisasunnon 

säännöistä, jonka nuori yleensä itse allekirjoittaen hyväksyy ja sitoutuu niitä 

näin ollen noudattamaan. Sääntöihin sisältyy esimerkiksi kotiintuloajat, päihteet-
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tömyys ja asunnon siistinä pito, sekä kaveri kyläilyt itsenäistymisasunnossa, 

joista on sovittava ohjaajien kanssa aina etukäteen.  

Kun itsenäinen asuminen asumisharjoittelu asunnossa onnistuu, niin seuraava 

vaihe on oman asunnon hankkiminen. Asunnonhaku haku tapahtuu ohjaajan 

avustuksella ja usein tässä vaiheessa on mukana jo jälkihuollon ohjaaja.  
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4 KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTUS 

4.1 Kehittämisprosessi 

Tutkimuksellinen kehittämistoiminta on työelämän kehittämistoiminnan ja tutki-

muksen välimaastossa. Siinä yhdistyvät konkreettinen kehittämistoiminta ja tut-

kimuksellinen lähestymistapa. Kehittävässä tutkimuksessa edetään tutkimuksel-

lisesta kysymyksen asettelusta ja menetelmistä kohti konkreettista kehittämis-

toimintaa. Tuotettu tieto vastaa tiedeyhteisön intressejä ja pääpaino on tutki-

muksella. Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa lähtökohta on käytännön 

ongelmat ja kysymykset, jotka ohjaavat tiedon tuottamista. Tietoa tuotetaan 

käytännön toimintaympäristöissä. Apuna tässä toimivat tutkimukselliset asetel-

mat ja menetelmät. Pääpaino on kehittämistoiminnassa, jossa hyödynnetään 

tutkimuksellisia periaatteita (Toikko & Rantanen 2009). 

Kehittämishankkeen aihe sai alkunsa Naulakallion lastenkodin ohjaajien aloit-

teesta. Ohjaajat pitivät tarpeellisena jonkinlaista opasta jota nuori voisi itse käyt-

tää itsenäistymiseen liittyvissä asioissa, mutta opas toimisi myös ohjaajille apu-

na nuoren kanssa työskenneltäessä itsenäistymiseen liittyvissä asioissa. 

Nuorten ja ohjaajien kanssa on keskusteltu nuorten itsenäistymiseen liittyvistä 

haasteista, kuten ”turvattomuus, onnistumiset, tuen tarve, saatu tuki, jälkihuolto 

ja aikuisuus”. Tein itselleni muistiinpanoja asioista mitä ohjaajat ja nuoret ovat 

minulle kertoneet. 

4.2 Yleistä kehittämishankkeesta 

Tutkimukseni on laadullinen ja laadullisten aineistojen analyysia ei yleensä 

nähdä tutkimusprosessin viimeisenä vaiheena, vaan tutkimus on luonteeltaan 

syklistä ja aineiston analysointi alkaa aineiston keruun yhteydessä. Aineiston 

analyysi yleensä alkaa koko aineiston lukemisella, jolloin siitä saadaan yleisku-

va (Kvalitatiivinen sisällön analyysi). Havainnointia käytetään joko itsenäisesti 
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tai esimerkiksi haastattelun lisänä ja tukena. Havainnoinnin etuna on, että sen 

avulla saadaan välitöntä ja suoraa informaatiota yksilön, ryhmien ja organisaati-

oiden toiminnasta ja käyttäytymisestä. Se mahdollistaa pääsyn tapahtumien 

luonnollisiin ympäristöihin. Havainnointi sopii menetelmänä hyvin laadullisen 

tutkimuksen menetelmäksi ja erinomaisesti esimerkiksi vuorovaikutuksen tutki-

miseen. Havainnoiden voi myös tutkia tilanteita, jotka muuttuvat nopeasti tai 

ovat vaikeasti ennakoitavissa. Havainnointi sopii menetelmäksi myös silloin, kun 

tutkittavilla on kielellisiä vaikeuksia (esim. lapset) tai haluttaessa tietoa, josta 

tutkittavat eivät mielellään kerro haastattelijalle suoraan (Hirsjärvi ym. 2004, 201 

- 203).  

Ohjaajat sekä nuoret ovat tietoisia hankkeestani ja jakavat mielellään havainto-

jaan, kokemuksiaan ja toiveitaan oppaan hyväksi. 

Saatuani itsenäistymisoppaan siihen pisteeseen, etten enää itse keksinyt mitä 

se vielä kaipaisi, jätin oppaan työpaikkani työryhmälle sekä nuorille luettavaksi 

ja pyysin kirjaamaan oppaaseen mahdolliset kehitysehdotukset tai korjaukset. 

Nuorilta ei mitään ehdotuksia tullut, mutta työryhmältä sain muutamia tarkenta-

via kysymyksiä ja lisäysehdotuksia, jotka sitten oppaaseen lisäsinkin. Työryhmä 

piti opasta toimivana koska siinä oli vain kaikki tarpeellinen, ei mitään ylimää-

räistä. Opasta käytettäessä huomaa, että siinä on paljon sähköisiä linkkejä, eli 

opas opastaa myös löytämään internetistä tarvittavaa tietoa, joka on nykypäi-

vää.  

4.3 Kehittämismenetelmät 

Kehittämismenetelminä olen käyttänyt tiedonkeruumenetelmää, dialogisia kes-

kusteluja, havainnointia ja opinnäytetöitä samasta aiheesta sekä menetelmäkir-

jallisuutta. Olen koko prosessin ajan tehnyt muistiinpanoja keskusteluista nuor-

ten ja ohjaajien kanssa sekä tehdyistä haastatteluista. Haastattelulle ei ollut mi-

tään erillistä haastattelupohjaa, vaan olin kirjannut itselleni muistiin asioita mistä 

halusin haastatella nuoria sekä ohjaajia. 
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Ohjaajien haastattelu tapahtui dialogisen keskustelun kautta, siinä samalla he-

räsi uusia kysymyksiä ja ideoita kehittämishankkeeseen, joita yhdessä pohdit-

tiin. Myös tuotoksen ulkoasua mietittiin yhdessä ja päädyttiin mahdollisimman 

yksinkertaistettuun versioon, koska se olisi nuoria ajatellen käytännöllisin. Uute-

na ideana oppaaseen tuli budjettilaskuri ja siihen valitsin myös hyvin yksinker-

taisen mallin. Budjettilaskuria on myös helppo muokata itselle sopivaksi ja se 

soveltuu myös nuorten vanhemmille. 

Nuorten haastattelu on haastavampaa kuin aikuisten, kysymykset on osattava 

esittää eri tilanteissa niin, ettei nuori välttämättä huomaa olevansa haastatelta-

vana, muutoin vastaus on yleensä ”en tiiä” tai ”ihan sama”. Esimerkiksi kun nuo-

ri pelaa tai katsoo televisiota, voi siinä samalla jutella niitä näitä ja vastaukset 

kysymyksiin tulevat spontaanisti. 

Haastattelin Hyvösen lastenkodin ohjaaja Tuija Huuhtasta, joka työskenteli Hy-

vösen keltaisella osastolla (itsenäistyvien osasto). Huuhtanen kertoi, että asu-

misharjoittelu räätälöidään jokaiselle nuorelle tehtävän yksilöllisen suunnitelman 

mukaan. Harjoittelu kestää noin 6-8 kuukautta. Asumisharjoittelu on suunnattu 

16 – 17 -vuotiaille nuorille. Nuoret tapaavat psykologia 1 - 3 kertaa harjoittelun 

aikana, jotta saadaan ulkopuolinen näkökulma nuorten kyvyistä itsenäiseen 

elämään.  

Asumisharjoitteluun osallistuville nuorille tehdään ensin alkuarviointihaastattelu 

ja asumisharjoittelusopimus, joka pitää sisällään asumisharjoittelun säännöt, 

joita nuori sitoutuu noudattamaan omalla allekirjoituksellaan. Nuoren kanssa 

tehdään arviointilomake itsenäistymisvaiheessa, jossa on nuoren oma arvio ja 

ohjaajan arvio nuoren valmiuksista itsenäisyyteen liittyen. Nuoren kanssa käy-

dään läpi keskeisimmät tavoitteet itsenäistymisharjoittelujaksolle ja tehdään 

avainsopimus itsenäistymisasunnon avaimista. Nuorelle tehdään myös viikkolis-

ta (lukujärjestys) yhdessä ohjaajan kanssa, jossa on nuoren menot ja tarvittavat 

tehtävät, kuten siivous, nukkumaanmeno, koulu yms.  

Huuhtanen kertoi, että tarve oppaan tekemiselle syntyi, koska aikuisilla lai-

tosympäristössä on harvoin aikaa käydä nuorten kanssa kaikkea itsenäistymi-
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seen liittyvää läpi. Esiin nousi varsinkin verkkopankkitunnusten tarpeellisuus ja 

se on suurimmalla osalla nuorilla jäänyt täysin pimentoon. 
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5 KEHITTÄMISHANKKEEN ETENEMINEN 

5.1 Aloitus ja edistyminen 

Aloitin kehittämishankkeen syksyllä 2015. Kehittämishankkeen aihe, itsenäisty-

vien nuorten valmiudet itsenäiseen elämään, oli jo valmiina ja se jalostui pro-

sessin edetessä itsenäistymisoppaaksi.  

Kehittämishanke lähti käyntiin kunnolla vasta helmikuussa 2016 tehdessäni 

suuntaavienopintojen harjoittelua Naulakallion lastenkotiin. Harjoittelun ohessa 

ilmeni, että tarvetta olisi jonkinlaiselle oppaalle, joka on suunnattu itsenäistyville 

nuorille. Ohjaajat kertoivat, että on haasteellista perehdyttää nuoria itsenäiseen 

elämään, koska nuorilla on niin paljon puutteita jo normaalissa elämänhallin-

nassa. Puutteet liittyvät unirytmiin, syömiseen ja perus hygieniaan ja useilla 

nuorilla on myös päihteidenkäyttöä, josta kuntoutuminen vie suurimman osan 

ajasta, jonka he viettävät laitoksessa, tästä johtuen itsenäiseen elämään pereh-

dyttäminen on kovin haasteellista. 

Työstin kehittämishankettani pikkuhiljaa keväästä 2016 alkaen ja syksyllä 2016 

pääsin vasta kunnolla paneutumaan aiheeseen, aloittaessani työt Naulakallion 

lastenkodissa Rytmi osastolla, jossa asuu 15 – 17 -vuotiaita nuoria, joista suu-

rimmalla osalla oli jonkun asteinen päihdeongelma ja neurologisia sairauksia, 

sekä erilaisia mielenterveyden ongelmia. 

Tammikuussa 2017 kehittämishankkeen tuotos vihdoin valmistui, kun kaikki 

kehitysehdotukset siihen oli työryhmältä saatu. Työryhmältä tuli lähinnä tarken-

tavia kysymyksiä oppaaseen liittyen ja siten myös puutteet saatiin korjattua. 

Alla kuva jossa näkyy koko kehityshankkeen aikataulu. 
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Kuva 1. Kehityshankkeen aikataulu SmartArt prosessikuviona.  

 

5.2 Kehittämishankkeen teoriapohjan edistyminen 

Teoriapohjan edistyminen lähti käyntiin kunnolla vasta tuotoksen valmistumisen 

jälkeen, olin tutustunut aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen tehdessäni itsenäis-

tymisopasta ja tehnyt samalla muistiinpanoja aiheesta. Työstin hiljalleen vuoden 

2017 - 2018 aikana teoriapohjaa tuotoksen tueksi. Koska kehittämishanke 

muuttui prosessin aikana, aiemmin tekemäni suunnitelmat ja ideat jalostuivat 

myös. 

Kehittämishanke koostuu erilaisista vaiheista, jotka ovat nykykäytännön kehit-

tämistarpeiden tunnistaminen, ideointivaihe, suunnitteluvaihe, toteutusvaihe, 

tulos ja tuotos, arviointivaihe ja päätösvaihe. Edellä mainitut vaiheet liittyvät tut-

kimuksellisiin kehittämisotteisiin eli toimintatutkimukseen, kehittävään työtutki-

mukseen ja käytäntötutkimukseen. Käytännössä kehittämistutkimus ei kuiten-

kaan etene niin orjallisesti vaiheittain, kuin edellä on mainittu, vaan vaiheet voi-

 2016 

• Idea itsenäistymisoppaasta 

• Kehittämistyön suunnitteluvaihe 

2017 

• Aiheen kirjallisuuteen tutustuminen 

• Materiaalin kerääminen (haastattelut, havainnointi, 
keskustelut) 

2017-2018 

• Oppaan työstäminen/hyväksyttäminen 
työryhmällä ja nuorilla 

• Oppaan viimeistely 
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vat olla myös yhtäaikaisia tai limittyvät toisiinsa (Salonen, Eloranta, Hautala & 

Kinos 2017).  

Kehittämishanke eteni lähes koko hankkeen ajan yhtäaikaisesti, tuotoksen val-

mistuttua eteneminen tapahtui teorian turvin, sekä kerättyjen materiaalien pur-

kamisella, kuten haastattelut ja muistiinpanot.  
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6 KEHITTÄMISHANKKEEN TUOTOS 

6.1 Tuotoksen esittely 

Kehittämishankkeen tuotokseksi valmistui opas itsenäiselle nuorelle. Opas on 

tarkoitettu lähinnä Naulakallion nuorille avuksi itsenäistymisvaiheessa ja heidän 

ohjaajilleen avuksi itsenäisen nuoren kanssa työskentelyyn. Opas soveltuu pe-

riaatteessa kyllä kenelle tahansa itsenäiselle nuorelle ja on myös helposti sovel-

lettavissa tarpeen mukaan, jos sitä jatkossa halutaan jotenkin kehittää. 

Oppaasta löytyy nuorelle ohjeet lähestulkoon jokaiselle elämänalueelle, mitä 

itsenäistyessä ja omillaan asumisessa voidaan kuvitella tarvittavan. Oppaassa 

käsitellään itsenäistymistä yleisesti ensimmäisellä sivulla, sen jälkeen on ohjeita 

asunnon hakuun, talous, budjetti, toimeentulo sekä budjettilaskuri. Oppaasta 

löytyy myös ohjeita opiskeluun, työnhakuun, sekä hakemusten ja cv:n tekoon, 

matkustamiseen ja vapaa-aikaan liittyviä vinkkejä löytyy myös, sekä tietoa yllät-

tävien tilanteiden varalle. Opasta käyttäessäni tuli esiin, että myös vanhemmat 

olivat kiinnostuneita itsenäistymisoppaasta ja varsinkin oppaan budjettilaskuris-

ta. Vanhemmille tulostettiin itsenäistymisoppaita ja he kertoivat siitä löytyvän 

hyviä vinkkejä, miten hakea internetistä tarvittavia tietoja, esimerkiksi tukia haet-

taessa. 

Oppaassa on myös liitteenä itsenäistyvän nuoren roolikartta, joka on entisen 

työpaikkani (Varsinais-Suomen lastensuojelunkuntayhtymä) kehittämä työväline 

itsenäistyvän nuoren kanssa työskentelyyn, nuoren itsenäistymisen tueksi. (Vslk 

2013)  

Itsenäistyvän nuoren roolikartan avulla nuori voi miettiä valmiuksiaan itsenäi-

seen elämään, pyrkiä hahmottamaan valmiuksiaan eri elämänalueilla ja toisaal-

ta huomata niitä alueita, joita olisi vielä hyvä kehittää. Roolikartasta löytyy viisi 

keskeisintä osa-aluetta, elämästä oppija, suhteiden hoitaja, rajojen asettaja, 

itsensä arvostaja ja arkipäivän pyörittäjä. Näiden viiden osa-alueen alle on lis-

tattu asioita, joita on hyvä pohtia niin itsekseen kuin myös esimerkiksi ohjaajan 
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kanssa yhdessä. Roolikartan avulla voi miettiä valmiuksiaan itsenäiseen elä-

mään, pyrkiä hahmottamaan vahvuuksiaan eri elämänalueilla ja toisaalta huo-

mata niitä alueita, joita olisi vielä hyvä kehittää. (Vslk 2013)   
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7 KEHITTÄMISHANKKEEN ARVIOINTI 

7.1 Työskentelyn ja tuotoksen arviointi 

Kehittämishanke oli mielenkiintoinen. Pääsin 2017 vuoden alusta työskentele-

mään itsenäistyvien nuorten osastolla ja kokeilemaan itsenäistymisopasta käy-

tännössä. Opas osoittautui hyödylliseksi nuorille, ohjaajille ja yllättäen myös 

nuorten vanhemmille.  

Kehittämishankkeen tuotosta on helppo päivittää tarvittaessa aikaan ja paik-

kaan sopivaksi. Sain hyvää palautetta työtovereiltani kehittämishankkeestani, 

tuotoksestani tuli selkeä tiivis paketti, jota nuorikin jaksaa lukea. Tuotoksesta 

löytyy helposti paljon tarvittavia linkkejä ja ohjeita asioiden hoitamiseen. Aiem-

mat vastaavanlaiset oppaat ovat olleet liian monimutkaisia ja vaikealukuisia ja 

sen takia jääneet hyödyntämättä. Tuotos on käytössä Naulakallion lastenkodis-

sa myös jatkossa ja löytyy sähköisessä muodossa Naulakallion palvelimilta, 

josta se on helppo tulostaa käyttöön tarvittaessa.  

7.2 Jatko kehittämisideat 

Tuotoksen tekemisen yhteydessä, tuli mieleen että siitä voisi kehittää mobiili-

version, johon sisältyy budjettilaskuri. Mobiiliversio saattaisi olla nuorelle mie-

lekkäämpi käyttää kuin paperinen opas. Mobiilisovelluksen kehittämiseen löytyy 

ohjeita ja tietoa internetistä.  

Mobiilisovelluksen ei välttämättä tarvitse olla julkinen, sovelluskaupasta kenen 

tahansa ladattava sovellus. Myös yritysten oman henkilöstön tai vaikka järjestö-

jen jäsenten käyttöön on mahdollista toteuttaa mobiilisovellus, jota ei levitetä 

julkisia jakelukanavia pitkin. Helpointa rajatulle käyttäjäryhmälle jakelu on web-

sovellusten osalta, jolloin sovellus toimii omassa verkko-osoitteessaan ja vaatii 

tavallisesti sisäänkirjautumisen (Vuorinen 2014). 
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Itsenäistymisoppaasta voisi kehittää myös pelin, joka saattaisi myös kiinnostaa 

nuoria, varsinkin poikia. Pelaaminen on tänä päivänä lähes jokaisen nuoren 

harrastus enenevissä määrin, joten sitä voisi hyödyntää myös.  

Nuorten vanhemmat olivat myös kiinnostuneita itsenäistymisoppaasta, van-

hempien toiveita voisi myös kartoittaa ja selvittää, mitä he ovat siitä mieltä. 

7.3 Eettinen pohdinta 

Itsenäistymisopasta tehdessä oli asiakkaanosallisuus ja työyhteisön jäsenten 

osallisuus merkityksellinen. Ilman nuorten osallistumista oppaan tekemiseen, ei 

olisi saatu tarpeeksi tietoa asioista, jotka juuri itsenäistyvää nuorta eniten askar-

ruttavat itsenäistymiseen liittyvissä asioissa. Työyhteisön jäsenten osallisuus oli 

myös tarpeellinen, koska heillä oli paljon kokemusta nuorten kanssa työskente-

lystä ja itsenäistymiseen liittyvistä haasteista.  

Osallisuus ja itsemääräämisoikeus eettisestä näkökulmasta tarkasteltuna, oli 

usein aiheena, kun nuorten kanssa asioita käytiin läpi. Osa nuorista ei olisi ha-

lunnut vastaanottaa jälkihuoltoa sen takia, että heitä edelleen valvotaan ja ”kytä-

tään” sosiaalihuollon suunnalta, he myös kokivat valvonnan rajoittavan omaa 

itsemääräämisoikeuttaan. Nuorten mielestä heitä myös kiristettiin ottamaan jäl-

kihuolto vastaan, eväämällä rahallinen tuki, sekä asunto mahdollisuus, jos nuori 

ei jälkihuoltoa vastaanota.  

Monilla nuorilla tuntui olevan käsitys, että itsemääräämisoikeus ei pidä sisällään 

velvollisuuksia lainkaan, ainoastaan oikeuksia. Nuorten kanssa käytiin läpi vel-

vollisuuksia, jotka heille itsenäistymisessä kuuluvat, kuten esimerkiksi laskujen 

maksu, kodinhoito, henkilökohtainen hygienia ja koulunkäynti. Itsemääräämisoi-

keus taas tulee esiin näissä asioissa siinä, että nuori itse päättää, milloin esi-

merkiksi pesee pyykkiä, käykö suihkussa aamulla vai illalla, pääasia on, että 

asiat hoituvat. (Talentia 2017, 15 - 18). 
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7.4 Ammatillinen kasvu 

Kehittämishanke sai alkunsa työtovereiden ehdotuksesta, he kokivat, että Nau-

lakallion lastenkodilta puuttuu nykypäivään sopiva itsenäistymistyökalu, joka 

sopisi nuorten käyttöön. Aloin tutkia ideaa, löysin internetistä paljon itsenäisty-

miseen liittyviä oppaita, mutta ne olivat kovin laajoja ja osittain myös sekavia, 

sekä osa niistä oli hankalasti löydettävissä. Pohdimme työyhteisön kanssa mil-

lainen opas olisi toimiva ja siitä pääsin alkuun. 

Opasta tehdessäni törmäsin heti alkuun haasteisiin, joita nuorten tilanne sijais-

huollossa aiheutti. Suurin osa nuorista oli tilanteessa, jossa kaikki itsenäistymi-

seen tehtävä työ oli hankalaa, koska heillä ei ollut edes normaaliarkeen tarvitta-

via edellytyksiä. Monella nuorella oli päihdeongelmia sekä mielenterveysongel-

mia, mutta ei diagnoosia, eikä tarvittavaa hoitokontaktia kumpaankaan ongel-

maan. Ohjaajien työaika kuluikin pääasiassa nuorten asioiden hoidossa ja kaik-

ki pyykinpesusta lähtien, piti näyttää kädestä pitäen, joka kerta.  

Itsenäistymisoppaan rakentaminen lähti käyntiin muutaman potentiaalisen nuo-

ren antamista ehdotuksista ja myöhemmin siihen saatiin myös muilta nuorilta 

ehdotuksia. 

Nuorten kanssa työskennellessä ei voi koskaan luottaa omiin aikatauluihinsa, 

koska heidän menonsa menee aina kaiken muun edelle, usein oppaan tekemi-

nen saattoikin jäädä jäihin pitkäksi aikaa, koska nuoria ei yksinkertaisesti ollut 

paikalla silloin kun oli suunniteltu tai heillä oli muita asioita, mitä piti hoitaa. Ai-

kaa tiedonkeruuseen sai odottaa joskus viikkoja. Oppaan tekeminen ja tiedon-

keruu siinä ympäristössä vaati kärsivällisyyttä.  

Kehittämishankkeen edetessä opin, että mitään ei voi pitää itsestäänselvyytenä, 

kun on kyse sijaishuollon asiakkaista. Joskus yritin verrata sijaishuollossa olevia 

nuoria kotona asuviin nuoriin, joka oli virhe. Kotona asuvilla nuorilla on paljon 

paremmat lähtökohdat itsenäistymiseen kuin laitos nuorilla, eikä se johdu aino-

astaan asumisympäristöstä, vaan vanhempien valmiuksista opastaa ja olla nuo-

ren tukena eri elämänvaiheissa. 
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Itsenäistymisopas saattaa vaikuttaa liiankin yksinkertaiselta muiden, kuin sijais-

huollon asiakkaiden mielestä.  
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Itsenäistyminen 

Monille itsenäistyminen tuottaa ilon ja jännityksen tunteita. Itsenäistymi-

nen tuo mukanaan uusia vapauksia ja vastuu omista valinnoista tuntuu 

hyvältä.  

Toisille siirtymät voivat kuitenkin olla vaikeita. Vaikeudet voivat liittyä ta-

loudelliseen epävarmuuteen, yksinäisyyteen tai esimerkiksi epävarmuu-

teen omasta tulevaisuudesta. Usein tuntemukset myös vaihtelevat. 

 Äärimmillään vaikeudet tarkoittavat syrjäytymistä, joka voi alkaa, jos uu-

teen rooliin sopeutuminen ei onnistukaan esimerkiksi opiskelu- tai työ-

elämässä. Myös päihteet saattavat viedä mennessään, jolloin muista elä-

män osa-alueista voi olla vaikea pitää kiinni. 

Kun ajatus itsenäistymisestä ja omilleen muuttamisesta vahvistuu, kannat-

taa muutama asia huomioida ennen asuntohakemuksen jättämistä. On 

hyvä tiedostaa, paljonko kaikki oikeasti maksaa.  

Kun muutto omaan asuntoon tapahtuu, maksavat ensimmäiset pari kuu-

kautta suhteellisen paljon, esimerkkinä ensimmäisen kuun vuokra, vuok-

ravakuus, kotivakuutus, sähkö- ja laajakaistasopimus, kodin kalustaminen 

yms. 

 Ennen asuntohakemuksen jättämistä kannattaa seurata yhdessä jonkun 

aikuisen kanssa kuluja muutaman kuukauden ajalta: mitä kaikkia laskuja 

tulee kuukaudessa maksettavaksi, mitä lainoja ja koska lyhennetään, ku-

luuko rahaa harrastuksiin tai työmatkoihin ja entä paljonko rahaa kuluu 

ruokakauppaan tai esim. lounaisiin? Lisäksi kannattaa huomioida paljonko 

jää ns. ylimääräistä rahaa, jolla voi rahoittaa esim. vaateostoksia tai ulkona 

käymistä. Tällä tavalla on helppo konkretisoida niitä todellisia arjen kus-

tannuksia, jotka tulevat monelle nuorelle yllätyksenä.  

Laskujen maksu kannattaa hoitaa netissä verkkopankin kautta, joten kan-

nattaa pyytää omat verkkopankkitunnukset pankista ajoissa ja harjoitella 

niiden käyttöä. Maksuautomaatilla tai pankissa laskujen maksu nimittäin 

maksaa. Myös monet yritykset perivät maksun kotiin lähetetystä paperi-
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laskusta, joten kannattaa tutkailla myös laskuttajien vaihtoehtoja laskujen 

osalta (esim. e-lasku). Verkkopankkitunnuksia tarvitset myös kelan tukien 

ja toimeentulotuen sähköisessä haussa.  

(Oppaan lopussa on liitteenä asunnonhakutoimistoja, budjettilaskuri ja 

itsenäistyvän nuoren roolikartta). 

 

Talous/Budjetti/Toimeentulo 

Kelan tuet  

Opintotuki on valtion maksama avustus, jonka tarkoituksena on turvata 

toimeentulosi opiskelun aikana. Opintotuki koostuu opintorahasta, asu-

mislisästä ja mahdollisesta opintolainasta. Opintotukea maksetaan kerran 

kuussa, niinä kuukausina joina opiskellaan (ei siis kesälomalla). Summa 

määräytyy sen mukaan, missä koulutusasteessa opiskellaan. Myös van-

hempien tulot vaikuttavat opintotuen määrään, jos saaja on alle 20 -

vuotias. Lastensuojelun piirissä vanhempien tulot eivät välttämättä vaiku-

ta esim. sijoitetuilla lapsilla. Opintotuki maksetaan vain jos opiskelusuori-

tuksia on tarpeeksi, eli kela määrittelee opintosuoritusten määrän joko 

kuukausi tai lukukausi kerrallaan, joka pitää täyttyä jotta oikeus opintotu-

keen säilyy. Kela saa oppilaitokselta tiedon opintojen etenemisestä, jos 

opintosuorituksia ei ole tarpeeksi, perii kela takaisin liikaa tai turhaan 

maksetun opintotuen tai pahimmassa tapauksessa saattaa lopettaa opin-

totuen maksamisen kokonaan. 

Asumislisää voi saada vain opiskelukuukausilta asuntoon, jossa asutaan 

opiskeltaessa. Loma-ajoilta haetaan asumistukea. 

Valtion tukema opintolaina on yleinen opiskelijan toimeentulo. Lisätietoja 

opintolainasta saat pankista. Lastensuojelun jälkihuollon asiakkaiden ei 

tarvitse hakea opintolainaa, vaan tarpeelliset korvaukset maksaa toimeen-

tulotuki. 
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Kela maksaa sotilasavustusta varusmies- tai siviilipalveluksessa olevalle 

asevelvolliselle, ja hänen omaiselleen palvelusajalta esimerkiksi vuokran-

maksun muodossa, jos henkilö on asunut asunnossa 3kk ennen palveluk-

seen astumista. Asevelvollisella tarkoitetaan naista tai miestä, joka on 

aseellisessa, aseettomassa tai siviilipalveluksessa.  

Tarvittaessa voi hakea myös toimeentulotukea. Toimeentulotuella paika-

taan yleisesti ensisijaisten tukien, kuten asumistuen pienuudesta johtuvia 

aukkoja, vaikka se on tarkoitettu viimesijaiseksi tueksi. Tällä hetkellä toi-

meentulotukea haetaan sosiaalitoimistosta, mutta vuonna 2017 se siirtyy 

kelalle. 

Työmarkkinatuki on taloudellista tukea, jolla tuetaan työttömän työnhaki-

jan sijoittumista työmarkkinoille. Työmarkkinatukea nuori saa useimmiten 

silloin, kun osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, kuten työkokei-

luun. Työmarkkinatukea voi saada jokainen 17 –64 -vuotias Suomessa asu-

va työtön työnhakija, joka on työkykyinen, työmarkkinoiden käytettävissä 

ja taloudellisen tuen tarpeessa ja täyttää tietyt työ- ja elinkeinotoimiston 

määrittelemät ehdot. Työmarkkinatukea ei voi saada jos olet koulussa kir-

joilla, eli keskeytetty koulunkäynti ei riitä, vaan on irtisanouduttava kou-

lusta kokonaan. 

 

 

 

Kodinhoito 

Kodinhoitoon kuuluu siivous, astioiden pesu ja pyykkihuolto. Koti on hel-

pompi pitää siistinä kun kaikilla tavaroilla on oma säilytyspaikka ja näin on 

myös helpompi löytää tavarat.  

Tarvitset kodin siistinä pitämiseen oikeanlaiset pesuaineet. Lattioille sopii 

yleispesuaine, keittiöön taas sinne tarkoitetut pesuaineet, muista myös 

astianpesuaine.  
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Ikkunoille ja peileille on oma pesuaine sekä ikkunalasta.  

WC:n puhtaana pitoon on myös omat pesuaineensa, pöntölle ja muille 

pinnoille omansa, WC-pöntön pesuun käytetään myös eri pesurättiä kuin 

esimerkiksi lavuaarin pesuun. Kylpyhuoneessa on hyvä olla lasta lattian-

kuivausta varten, ettei vesi jää seisomaan lattialle suihkun jälkeen.  

Pyykinpesuun tarvitaan värillisille vaatteille ja valkoisille vaatteille omat 

pesuaineet sekä huuhteluaine.  

 

 

Opiskelu/Työ/CV/Hakemukset 

Opiskelu 

Opiskelupaikkaa voi hakea ammattikouluista, lukiosta, ammattikorkeakou-

luista sekä amiedu:sta (aikuiskoulutusta Helsingissä) ja jos sinulla on työ-

paikka valmiina voit hakea oppisopimuskoulutukseen. Koulujen sivuilla 

kerrotaan hakuajat ja neuvotaan, miten haku tapahtuu, mitä tutkintoja 

siellä voi suorittaa ja mikä koulutuspohja vaaditaan tutkinnon suorittami-
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seen. Jos peruskoulu on vielä kesken, on mahdollista hakea esim. nettipe-

ruskouluun tai Jopo luokalle, joka tarkoittaa joustavaa perusopetusta Hel-

singissä. Jos et tiedä vielä mitä haluat opiskella, on ammatilliseen perus-

koulutukseen valmentava koulutus – VALMA , opiskelupaikat hyvä vaihto-

ehto ammattikoululle tai lukiolle. 

Ammattikouluun vaaditaan peruskoulupohja, ammattikorkeakouluun vaa-

ditaan lukio tai ammattikoulupohja. Ammattikorkeakouluissa on myös 

mahdollisuus opiskella avoimen ammattikorkeakoulun puolella, jonne ei 

ole pääsykokeita, vaan sinne pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä kaksi 

kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Avoimen amk:n opinnoilla pääsee 

myös helpommin opinto-opiskelijaksi ammattikorkeakouluun, kun on 

60op suoritettuna ja opintopisteet hyväksi luetaan tulevissa opinnoissa.  

Työ 

Mistä töitä? 

 Töitä voi etsiä netistä esim. työvoimatoimiston tai suoraan firmojen 

omilta sivuilta, sanomalehdistä, ilmoitustauluilta tai kyselemällä 

paikan päältä. Kartoita ja hyödynnä myös lähiympäristösi; sukulai-

set, tuttavat jne. Löytyisikö sieltä työpaikkaa? 

 Ennen työnhakua kannattaa tehdä itsestään cv eli ansioluettelo sekä 

avoin työpaikkahakemus, joka on helppo muunnella haettavaa työtä 

vastaavaksi. ( Mallipohja on oppaan liitteenä). Löytyy myös netistä  

Ennen työnhakua kartoita paikkoja joihin haet. Etsi työpaikoista tietoja, 

joita voit hyödyntää hakemuksessasi. Esim. haet asiakaspalveluun, oletko 

sosiaalinen tai mikä on työantajan tavoite? Näin viestit, että olet kiinnos-

tunut juuri kyseisestä työnantajasta ja saatat erottua eduksesi muista 

työnhakijoista. 

 Kun teet työhakemuksen tai haet työpaikkaa; tee se kerralla kunnol-

la ja panosta siihen. Työnantaja kyllä huomaa kuka tosissaan paikan 

halajaa ja kuka ei.   

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/
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 Työvoimatoimistoilla on myös ammatinvalinta neuvontaa ja amma-

tinvalinta psykologi, jos et tiedä mitä haluaisit tehdä työksesi tai 

opiskella, voi heiltä varata ajan. Lastensuojelun asiakkailla työku-

raattorin palvelut. 

 

Alla muutamia esimerkkejä joista kannattaa myös avoimia työpaikkoja 

katsella. 

 Duuditori 

 Monster.fi 

 Valtion avoimet työpaikat: Suomi.fi 

 Oikotie Työpaikat 

 Nuoret TE-palvelu 

 Mol.fi 

 Job.fi 

CV/ansioluettelo 

Työtä hakiessa sinulla on hyvä olla cv ja ansioluettelo. Cv:n tekoon löytyy 

valmiita pohjia joita voi sitten tarvittaessa päivittää, sellainen kannattaa 

tallentaa omalle tietokoneelle, josta se on myös helppo lähettää eteen-

päin haettavaan työpaikkaan. Lähteistä löydät linkin, josta löytyy valmis 

cv:n pohja. 
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Vapaa-aika/Maailmalle 

Vapaa-ajan harrastuksista saat tietoa internetistä esimerkiksi seurojen omilta sivuilta ja 

lajiliittojen sivuilta. 

Vapaa-ajan harrastuksen parista löydät mielekästä tekemistä ja uusia ystäviä sekä edis-

tät omaa hyvinvointiasi ja jaksamista opinnoissa tai työelämässä. 

Matkailuun saat vinkkejä internetistä. Asioita joita tulisi ottaa huomioon matkaa suun-

nitellessa, ovat mm. rokotukset, valuutta, matkustusasiakirjat, kuten passi ja viisumi. 

Viisumia ei kaikkiin matkakohteisiin tarvitse, mutta matkatoimiston sivuilta selviää tar-

kemmat ohjeet. Kulttuuri matka kohteessa on hyvä ottaa huomioon. Eri kulttuureissa 

on erilaiset tavat esim. pukeutumisen suhteen. Turistin on hyvä kunnioittaa maan ta-

poja ”maassa maan tavalla”. 
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Myös kotiasiat kannattaa huolehtia kuntoon matkan ajaksi. Jätä kotisi vara-avain jolle-

kin läheiselle, joka voi käydä esim. kastelemassa kukat tarvittaessa. Kaikki töpselit kan-

nattaa ottaa varmuudeksi seinästä matkan ajaksi. Muista hoitaa kaikki erääntyvät las-

kut ennen matkaa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadin asunnot 

VUOKRA-ASUNTOJEN PALVELUPISTE 

Itämerenkatu 3 

00180 Helsinki 

PL 2201, 00099 Helsingin kaupunki 

09 310 13030 

Vapaat asunnot välitetään hakemusten perusteella. Sähköisen vuokra-asuntohakemuksen voi täyttää 

Stadin asunnot -sivustolla, jonne on koottu lisätietoja mm. asukasvalinnan periaatteista.  Vuosittain kau-

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/ota-yhteytta/hae-yhteystietoja/toimipistekuvaus?id=17682
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pungin asuntokannasta vapautuu noin 2500 vuokra-asuntoa, joista uudistuotantoa on noin 200. Stadin 

asunnot tiedottaa uudiskohteista ennen asuntojen valmistumista. 

 

Nuorisosäätiö 

Nuorisosäätiö tukee nuoria aikuisia itsenäiseen asumiseen ja 

elämään rakennuttamalla uusia ja ylläpitämällä kohtuuhintaisia 

vuokra-asuntoja. Säätiö tarjoaa asukkailleen myös itsenäiseen 

asumiseen liittyvää neuvontaa, ohjausta ja tukea elämänhallintaan 

sekä järjestää vapaa-ajan toimintaa. www.nuorisosaatio.fi 

VVO 

VVO on asuntovuokraukseen erikoistunut julkinen osakeyhtiö, joka 

rakennuttaa, markkinoi ja isännöi omat asuntonsa. www.vvo.fi 

SATO 

SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä, joka omistaa 23 500 

vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. 

SATO:n palvelulupaus on “Koti kuten haluat”. www.sato.fi 

Y-säätiö 

Y- Säätiö ostaa yksittäisiä huoneistoja eri asunto-osakeyhtiöistä ja 

rakennuttaa vuokrataloja eri puolille Suomea. www.ysaatio.fi 

Asuntosäätiö 

Asuntosäätiö rakennuttaa vuosittain noin 400 asuntoa pääkaupunkiseudulla 

ja kehyskunnissa erilaisilla rahoitusmuodoilla: omistusasunnot, 

osaomistusasunnot, asumisoikeusasunnot ja vuokra-asunnot. 

www.asuntosaatio.fi 

Yksityiset markkinat mm. 

Etuovi 

www.etuovi.com 

Oikotie 
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www.oikotie.f 

Asuntoja Vantaalla tarjoavat mm. seuraavat tahot: 

VAV asunnot oy 

Vantaan kaupungin vuokra-asuntoja hallinnoi VAV Asunnot Oy, joka 

on Vantaan kaupungin omistama yhtiö. VAV-konserni omistaa n. 9 500 

asuntoa ja jopa joka kymmenes vantaalainen asuu VAV:n asunnossa. 

www.vav.fi 

HOAS-Helsingin seudun opiskelija asuntosäätiö 

Hoas vuokraa asuntoja vain pääkaupunkiseudulla peruskoulun 

jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville, tutkintoaan päätoimisesti 

suorittaville opiskelijoille. Opiskelupaikan tulee olla Helsingin, 

Vantaan, Espoon tai Kauniaisten alueella. www.hoas.fi 

Nuorisoasuntoliitto, Vantaan Nuoret Asujat ry 

Vantaan Nuoret Asujat ry on Nuorisoasuntoliiton Vantaalla toimiva 

paikallisyhdistys, jolla on Vantaalla kolme nuorisoasuntokohdetta; 

Korso, Tikkurila ja Myyrmäki. Kohteiden asunnot ovat pääsääntöisesti 

yksiöitä. Yhdistys tarjoaa asukkailleen asumisohjausta 

ja - neuvontaa sekä asukastoimintaa. www.vantaannuoretasujat.net 

Mitä pitää muistaa kun muutto lähenee?  

Tästä linkistä pääset pudjettilaskuriin: budjettilaskuri.pdf 

 

http://www.oikotie.f/
http://www.vantaannuoretasujat.net/
file:///C:/Users/Tanja/Desktop/AMK/Lanupe%20syksy%202015/Opinnäytetyö/budjettilaskuri.pdf
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Itsenäistyvän nuoren roolikartta 

Nuoren itsenäistymisen tueksi on kehitetty ns. itsenäistyvän nuoren roolikartta. Alla on roolikarttaan perus-

tuen muutamia vinkkejä nuoruusajan ja varhaisaikuisuuden myllerryksiin ja elämänhallintaan itsenäistymi-

sen kynnykselle. Vinkkien avulla voi miettiä valmiuksiaan itsenäiseen elämään, pyrkiä hahmottamaan 

vahvuuksiaan eri elämänalueilla ja toisaalta huomata niitä alueita, joita olisi vielä hyvä kehittää. 

Arvot puntariin 

Nuoruudessa oma henkilökohtainen arvomaailma kehittyy, kun on tehtävä tärkeitä elämään liittyviä pää-

töksiä. Päätöksiä on pohdittava tarkasti etenkin sen suhteen, minkälainen toiminta on oikein tai väärin. 

Joskus päätös voi epäonnistua ja johtaa pettymykseen. On kuitenkin tärkeää suuntautua tulevaisuuteen ja 

kehittää pitkäjänteisyyttä. Kokemusten kautta huomaa usein omat rajansa ja heikkoutensa sekä oppii 

kehittämään ja samalla suojelemaan itseään. 

Arvosta itseäsi mutta huomioi myös muut 

Opettele tuntemaan ja hyväksymään omat tunteesi. Kunnioittavalla kohtelulla kannustat myös muita sa-

maan. Elämän pienet ristiriidat vain kehittävät neuvottelutaitoja, ja ihmissuhteiden kautta avarrat käsitystä-

si itsestäsi ja maailmasta. Kun saat uusia kokemuksia, kehität samalla persoonallisuuttasi. Muun muassa 
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perhe, ystävät, harrastukset, opiskelupaikka ja työyhteisö tarjoavat erilaisia ryhmiä joihin kuulua. Ne luovat 

ympäristöjä, joissa on mahdollisuus toteuttaa itseään ja tarkastella omaa toimintaansa suhteessa muihin. 

Arkipäivän askareet kuntoon: toimeentulo ja hyvinvointi 

Nuoruudessa tapahtuviin lukuisiin elämänmuutoksiin liittyvät usein raha ja erilaiset taloudelliset kysymyk-

set. Muuttoa pois kotoa kannattaa valmistella hyvissä ajoin. Jos rahat tuntuvat karkaavan käsistä, oman 

talouden hallinta helpottuu, kun kirjaa ylös tulonsa ja menonsa. Yllättäviin kuluihin on myös hyvä varautua 

pitämällä aina pientä ylimääräistä rahasummaa tilillä, vaikkei erillistä säästötiliä olisikaan. 

Ammatinvalinta on suuri kysymys jokaisen elämässä: se muokkaa käsitystä omasta itsestä ja paikasta 

maailmassa. Työllisyys ja toimeentulo nuoruudessa lisäävät hyvinvointia, itseluottamusta ja pystyvyyden 

tunnetta. Aikuistumisen, itsenäistymisen ja elämänhallinnan yhtenä kriteerinä onkin perinteisesti ollut kyky 

hankkia oma toimeentulo. Tähän elämänvaiheeseen liittyvät kuitenkin olennaisesti epäsäännölliset ja 

epävarmat tulot. 

Nykyään työelämä on epävakaata ja yhteiskunnan taloudellinen tilanne heikompi kuin aiemmin. Työn tai 

opiskelupaikan saaminen on vaikeampaa. Määräaikaiset ja osa-aikaiset työsuhteet eli pätkä- ja silpputyöt 

ja nuorisotyöttömyyden lisääntyminen voivat aiheuttaa haasteita. 

Toisaalta satunnaiset ja lyhyetkin työjaksot ja niistä saadut tulot voivat helpottaa taloudellista ahdinkoa. 

Usein nuoret eivät itse pidäkään tilannetta ongelmallisena. Työskentely esimerkiksi opintojen ohella on 

joustavaa ja väliaikaisetkin työsuhteet toimivat välietappina yhdestä elämänvaiheesta toiseen. Jokainen 

työsuhde vie eteenpäin kerryttäen kokemusta ja osaamista. 

Raha-asioiden ja itsenäiseen asumiseen liittyvien asioiden lisäksi on tärkeää muistaa huolehtia itsestään 

paitsi fyysisesti mutta myös henkisesti. Jokaisen kannattaa joskus pysähtyä kuulostelemaan omaa hyvin-

vointiaan, toiveitaan ja odotuksiaan. Jos innostuminen on vaikeaa tai vastuu esimerkiksi omasta taloudes-

ta, opiskelu- ja työtehtävistä tuntuu liian raskaalta, kannattaa apua hakea muilta. 
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