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1 JOHDANTO 

 

 

“Kavereista ehkä viisi sadasta muuttaa alle 22-vuotiaana pois kotoa. Kun olet 

sijoitettu, sinut potkitaan 18 –vuotiaana ulos. Mulle sanottiin, että et voi jäädä 

tänne (laitokseen) asumaan, koska se maksaa liikaa” (Lastensuojelun keskus-

liitto 2018. Kannanotot ja lausunnot. Jälkihuollon ikärajaa on nostettava 25 ikä-

vuoteen!.) 

  

Lastensuojelun sijaishuollon tärkeimpiin tehtäviin kuuluu tukea nuorta kasvus-

saan ja kehityksessään kohti aikuisuutta ja valmistaa itsenäiseen elämään, 

jotta nuori pärjäisi omillaan ja kykenisi ottamaan vastuun omasta elämänku-

lustaan. Tutkimusten perusteella pystytään kuitenkin toteamaan, että sijais-

huollosta itsenäistyvien nuorten tulevaisuudennäkymät verrattuna ikätoverei-

hin ovat heikommat monin eri tavoin arvioituina. Länsimaissa tämä sijaishuol-

losta itsenäistyvien nuorten ryhmä on yksi yhteiskunnan syrjäytyneimpiä. Si-

joitettuna olleiden nuorten kokonaistilanne ja voimavarat vaikuttavat paljolti 

nuorten kykyihin selviytyä itsenäistymisprosessista, sillä osalla nuorista saat-

taa olla hyvinkin vaikeita kokemuksia takanaan sekä vakavia kuormittavia te-

kijöitä, kuten päihde- ja mieltenterveysongelmia. Ennen sijaishuoltoa nuori on 

joko itse vaarantanut omaa kasvuaan ja kehitystään, tai vanhemmat ovat lai-

minlyöneet nuoren hoitoa ja kasvatusta esimerkiksi käyttämällä väkivaltaa tai 

kärsineet itse päihde- ja mielenterveysongelmista. (Pukkio & Hoikkala 2016, 

6-8.) 

 

Työelämälähtöisen opinnäytetyömme tavoitteena oli perehtyä Karhukallion 

lastenkodista itsenäistyneiden nuorten tämänhetkisiin ajatuksiin ja muistoihin 

itsenäistymisvaiheen kulusta lastenkodissa. Karhukallio on Espoon kaupungin 

ylläpitämä lastenkoti, jossa asiakkaat ovat 7–18-vuotiaita lapsia ja nuoria sekä 

heidän perheitään. Asiakkaat ovat Karhukalliossa avohuollon tukitoimena si-

joitettuina tai huostaan otettuina. Opinnäytetyössä selvitämme teemahaastat-

telun keinoin, miten nuoret kokivat itsenäistymisen sujuneen ja minkälaista tu-

kea he mahdollisesti jäivät kaipaamaan lisää. Pukkion ja Hoikkalan (2016, 8) 

mukaan kotona asuva nuori voi käyttää vuosia kyseiseen elämänvaiheeseen, 

kun taas sijoitettuna olleiden nuorten itsenäistyminen tapahtuu olosuhteiden 
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pakosta vauhdilla tärkeän elämänvaiheen puristuessa lyhyeen aikaikkunaan. 

Sijaishuollon päätyttyä nuoren tulisi irrottautua sijaishuoltopaikastaan, muut-

taa, ryhtyä opiskelemaan tai aloittaa työt ja löytää oma paikkansa elämässä.   

 

Olemme molemmat työskennelleet eri mittaisissa sijaisuuksissa Espoon kau-

pungin eri lastensuojelulaitoksissa kuten toinen meistä Karhukallion lastenko-

dissa. Näin olemme päässeet seuraamaan itsenäistyvän nuoren polkua ja 

muuttoa omilleen. Opinnäytetyön aiheen tarkentuessa koimme tärkeäksi 

saada toteuttaa opinnäytetyö koskien nuorten itsenäistymistä, sillä yhteiskun-

nassamme monilla nuorilla on ollut vaikeuksia pärjätä omillaan. Tästä syystä 

on noussut huoli heidän tulevaisuudestaan ja kyvystä huolehtia itsestään omil-

laan asuessaan. Nuorten omista mietteistä kumpuavat kokemukset heijastu-

vat lastenkodissa vallinneisiin olosuhteisiin, jotka taas vaikuttavat nuoren lähes 

koko elämään; minäkuvaan ja tulevaisuuden näkymiin (Kainulainen 2012, 5-

6). 
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2 NUORUUS ELÄMÄNVAIHEENA 

 

 

Yksilölliset vaihtelut huomioiden nuoruusiän katsotaan sijoittuvan ikävuosien 

12–24 välille (Kumpulainen ym. 2016, 35). Siirtymävaiheena nuoruus on askel 

lapsuudesta aikuisuuteen; lapsuuden aikainen täydellinen riippuvuus muuttuu 

itsenäisyydeksi (Aalberg & Siimes 2007, 67). Ikävaiheen aikana nuoren fyysi-

sessä kasvussa, ajatusmaailmassa ja sosiaalisissa suhteissa tapahtuu merkit-

täviä muutoksia. Nuori ohjaa omaa kehitystään ja tekee valintoja opiskeluissa, 

ihmissuhteissa ja harrastuksissa. Valinnat antavat suunnan nuoren elämälle ja 

ne luovat pohjaa sille elämälle, mitä nuori tämän ikävaiheen jälkeen tulee elä-

mään. (Nurmi ym. 2015, 142.) Nuoruudessa koetaan useita siirtymiä ja vai-

heita; opinnot, työelämä, perheellistyminen, asuminen ja vapaa-aika. Nuori 

aloittaa ammatilliset- tai lukion opinnot, ryhtyy käymään nuorisotaloilla, muut-

taa itsenäiseen elämään ja mahdollisesti kokeilee ensi kertaa päihteitä. (Aal-

tonen & Heikkinen 2013, 198.) 

 

Persoonallisuutta muovaavina tekijöinä toimivat aikaisemmat kehitysvaiheet, 

yksilön synnynnäisen kasvun ja kehityksen voima, pyrkimys aikuisuuteen sekä 

nuoren ja ympäristön välinen vuorovaikutus (Aalberg & Siimes 2007, 67). Iden-

titeetin muodostaminen perustuu itseään koskevaan käsitykseen, minkä nuori 

muodostaa itsestään omasta toiminnasta saatavan palautteen perusteella ja 

jonkin aseman edustajana (Nurmi ym. 2015, 150). 

 

Nuoruudessa psyykkinen kasvu vie kehitystä eteenpäin ja samanaikaisesti 

taannuttaa joitakin psyykkisiä toimintoja. Murrosikään liittyviä taantuman piir-

teitä ovat lapsenomaisen piirteiden korostuminen kuten uppiniskaisuuden ja 

huonojen tapojen lisääntyminen, puheen muuttuminen ja keskittymisvaikeudet 

sekä motivaatio koulussa. (Aalberg & Siimes 2007, 74.) Taantuma nostattaa 

mieleen lapsuudenaikaisten toiveiden onnistumisia ja epäonnistumisia sekä 

lapsuuden traumoja. Nuoruusiässä ihminen kykenee käsittelemään näitä trau-

moja ja lapsuuden aikaisia häiriöitä, sillä nuorella on kykyä kohdata asiat ai-

kaisempaa kehittyneemmällä tavalla ja henkisellä tasolla valmiimpana. Tästä-

kin syystä nuoruus nähdään mahdollisuuksien aikana. (Aalberg & Siimes 

2007, 67.)  
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2.1 Nuoruuden vaiheet 

 

Varhaisnuoruus 12–14-vuotiaana liittyy puberteettiin; kehon fyysiset muutok-

set saavat aikaan levottomuutta ja kiihtymystä. Mielialat vaihtelevat, mikä ai-

heuttaa nuoressa hämmennystä. Sukukypsyys on puberteetin pääpiste. 

(Nurmi ym. 2015, 144-145.)  Itsenäistymisen ja riippuvuuden tunteet kilpaile-

vat, itsenäistyminen ja vanhemmista irtautuminen houkuttelee, mutta samalla 

pelottaa. Nuori kyseenalaistaa sääntöjä ja kokee omien näkemysten olevan 

oikeat. Itsetuntemus alkaa rakentua, mistä syystä nuoren käyttäytyminen on 

itsetietoista. Varhaisnuori tarvitsee tunnekuohuihinsa tuekseen muita nuoria ja 

ulkopuolisia aikuisia. Positiivisissa olosuhteissa nuori kykenee tunnekuohuista 

huolimatta iloitsemaan kasvustaan ja kehityksestään. (Aalberg & Siimes 2007, 

69.) Varhaisnuoruudessa nuoren ajattelumaailma muuttuu abstraktimmaksi ja 

yleistävämmäksi. Nuori pystyy suuntaamaan ajattelun tulevaisuuteen ja tulkit-

semaan minäkuvaa, maailmankuvaa, moraalia ym. Ajattelutaitojen kehittymi-

nen auttaa nuoren moraalin kehityksessä; nuori oppii ymmärtämään toisten 

ihmisten näkökulmia ja näin ottamaan muut huomioon. (Nurmi ym. 2015, 146-

147.) 

 

Varsinainen nuoruusikä on 15–17-vuotiaana. Varhaisnuoruuden kuohunta on 

lähes saatu hallintaan ja kehon fysiologisiin muutoksiin on sopeuduttu. Yllyke-

paineen helpottaessa nuori muuttuu energisemmäksi ja aktiivisemmaksi. Nuo-

ruusiässä seksuaalisuus on pinnalla; minäkuva rakentuu osittain seurustelu-

suhteiden kautta. Nuori pohtii riittävyyden tunteitaan, ottaa kantaa asioihin ja 

etsii sekä käyttää uusia kykyjään. (Aalberg & Siimes 2007, 69-70.) 

 

Jälkinuoruuden sanotaan olevan 18–22-vuotiaana. Sitä kutsutaan jäsentymis-

vaiheeksi, missä aikaisemmat nuoruuden myrskyt ja karikot tyyntyvät pikkuhil-

jaa. (Aalberg & Siimes 2007, 70-71.) Täysi-ikäistymisen katsotaan olevan ai-

kuisuuden näkökulmasta merkittävä rajapyykki, jonka ylittäminen on sekä yh-

teinen ja yksilön oma kokemus (Aaltonen & Heikkinen 2013, 198). Jälkinuoruu-

dessa ihminen pystyy jäsentämään kokonaisuuden aikaisemmista kokemuk-

sistaan. Nuori on irtaantunut vanhemmista siihen pisteeseen, että pystyy koh-
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taamaan heidät tasa-arvoisemmin ja tarkastelemaan heitä neutraalisti. Itsetie-

toinen ajattelu väistyy ja nuori pystyy toimimaan yhä empaattisemmin sekä 

luomaan myötäelämiseen perustuvia toveri- ja seurustelusuhteita. Empatian 

lisäksi kompromissien tekeminen ja periksi antaminen ovat merkkejä jäl-

kinuoruuden vaiheesta. Vaihe nähdään myös yhdenlaisena identiteettikriisinä; 

valinnat vaikuttavat myöhempään aikuisuuteen, nuori pohtii omaa paikkaansa 

yhteiskunnassa ja alkaa kantamaan vastuuta, ammatilliset tavoitteet muodos-

tuvat ja perheen perustaminen puhututtaa. (Aalberg & Siimes 2007, 71.) 

 
 

2.2 Nuoruuden ja varhaisaikuisuuden kehitystehtävät – ja kriisit 

 

Nuoruusikään katsotaan sisältyvän ikäkauteen liittyviä kehityksellisiä tehtäviä, 

jotka nuoren on ratkaistava saavuttaakseen itsenäisyyden. Ensimmäisenä ke-

hityksellisiä tehtävänä on irrottautuminen lapsuuden vanhemmista, heidän tar-

joamasta aineellisesta ja aineettomasta ylläpidosta sekä heihin kohdistuneista 

toiveista ja vanhempien löytäminen uudelleen, aikuisuuden tasolla. Toisena 

kehityksellisenä tehtävänä pidetään ruumiinkuvan, seksuaalisuuden ja seksu-

aalisen identiteetin tutkimista ja siihen sopeutumista. Kolmantena tehtävänä 

pidetään enenevää ikätoverien apuun turvautumista vanhempien sijasta. 

(Kumpulainen ym. 2016, 36.) 

 

Robert Havighurstin mukaan eri-ikäisiin ihmisiin kohdistuu erilaisia tiettyjen eh-

tojen mukaisia odotuksia, joita myös hän kuvailee yllä mainituiksi kehitysteh-

täviksi. Nuoruuden kehitystehtävien katsotaan olevan suokupuoli-identiteetin 

omaksuminen ja suhteiden luominen vastakkaiseen sukupuoleen, koulutuk-

sen aloittaminen ja työ- sekä perhe elämään valmistuminen ja aatejärjestel-

män sisäistäminen. Myöhäisnuoruuden kehitystehtäviksi Havighurst on mää-

rittänyt elinkumppanin valitsemisen, perheen perustamisen ja työelämään siir-

tymisen. Teorian mukaan ihmiseen kohdistuvat haasteet ja odotukset muuttu-

vat iän myötä. Kehitystehtävien onnistuneet ratkaisut katsotaan olevan osa hy-

vinvoinnin ja myönteisen kehityksen edellytyksistä. (Nurmi ym. 2015, 149.)  

 

Erik H. Eriksonin elämänkaaren psykososiaalisen kehityksen teorian mukaan 

ihminen kohtaa elämänsä aikana kahdeksan kehityskriisiä, joista nuoruuden 
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kriisiksi katsotaan identiteetin rakentuminen. Minäkuvan muodostamisen vai-

keus voi johtaa tunteeseen, että roolit hajaantuvat. Tämä voi näyttäytyä nuoren 

kieltäytymisenä tunnustamasta omaa yksilöllisyyttään, nuori voi pysytellä vain 

yhdessä roolissa tai vaihdella yhteen sopimattomien roolien välillä. Myös elä-

män ajallinen jatkuvuus menneisyydestä tulevaisuuteen voi olla vaikeaa 

nähdä. Varhaisaikuisuuden kehityskriisiksi Eriksonin mukaan kuuluu läheisen 

suhteen luominen tai ylläpito lapsuudenperheen ulkopuoliseen henkilöön. Tä-

hän läheisyyden kokemukseen liittyy myös yksinäisyyden kestäminen. Kriisin 

epäonnistuttua nuori aikuinen voi kokea sulautuneensa toiseen ihmiseen ja 

ryhtyä välttämään läheisiä sosiaalisia suhteita, jopa eristäytyä. (Anttila ym. 

2005, 142-143; Oswalt Morelli i.a.) 

 

Kehitystehtävät luovat nuorelle myös paineita; nuoret asettavat itselleen tavoit-

teita ja suunnittelevat niiden toteuttamista erilaisten, suoraviivaisten ja optimis-

tistenkin suunnitelmin. Tavoitteiden saavuttamiseksi katsotaan nuorelta löyty-

vän myönteinen minäkuva ja usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Kielteisen 

minäkuvan omaavat nuoret käyttävät tavoitteiden asettelussa vähemmän te-

hokkaita strategioita. Epäluottamus omiin kykyihin näyttäytyy ahdistuneisuu-

tena, mikä taas saan nuoren välttelemään haasteita. (Nurmi ym. 2015, 153.) 

Nuorten keskuudessa huolenaiheina voivat olla kehitystehtävissä epäonnistu-

minen, huoli läheisten hyvinvoinnista ja pelko yhteiskunnallisista sekä maail-

manlaajuisista ongelmista, kuten sodan mahdollisuudesta (Nurmi ym. 2015, 

155).  
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3 LASTENSUOJELU 

 

 

“Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvu-

ympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen 

suojeluun”. Lastensuojelun keskeisimmät arvot pohjautuvat Suomen perustus-

lakiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Yhdenvertaisuus ja tasa-ar-

voinen kohtelu ovat näin lastensuojelun arvoja. Julkisella vallalla on tällöin 

merkittävä vastuu sijoitetun lapsen perus – ja ihmisoikeuksien toteutumisesta. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. Työprosessit. Mitä 

on lastensuojelu?.)  

 

Lastensuojelulain (L 417/2007) 6. § mukaan lapsena pidetään alle 18-vuoti-

asta ja nuorena 18–20-vuotiasta. Saman lain 1. § mukaan lain tarkoitus on 

turvata jokaiselle lapselle oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoi-

seen ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun. Lastensuojelun 

päätavoite on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lapsi- ja per-

hekohtainen lastensuojelu koostuu lastensuojelutarpeen selvityksestä, avo-

huollon tukitoimista, lapsen kiireellisestä sijoituksesta ja huostaanotosta sekä 

näihin liittyvästä sijaishuollosta ja jälkihuollosta. 

 

 

3.1 Sijaishuolto 

 

Sijaishuolto on kiireellisesti sijoitetun, huostaan otetun tai lastensuojelulain 83. 

§ mukaisesti väliaikaismääräyksellä sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen 

järjestämistä kodin ulkopuolella. Lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle 

myös avohuollon tukitoimena tai jälkihuollon perusteella. Lastensuojelulain 

mukaista lapsen sijaishuoltoa järjestetään lastensuojelulaitoksissa, ammatilli-

sissa perhekodeissa, koulukodeissa sekä muissa näihin rinnastettavissa las-

tensuojelulaitoksissa. (L 417/2007, 57. §; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Lastensuojelun käsikirja. Työprosessit. Sijaishuolto.)  

 

Koko maassa huostassa olleiden määrä on ollut tasainen viimeiset vuodet, 

mutta kiireelliset sijoitukset ovat nousseet ja kiireellisesti sijoitetaan eniten 15-
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vuotiaita.  Kodin ulkopuolelle oli vuoden 2017 aikana sijoitettuna 17 956 lasta 

ja nuorta, joista 59 % (10 526) oli huostaan otettuna. (Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos 2018. Tilastoraportti. Lastensuojelu 2017.) Vuonna 2017 Espooseen 

oli sijoitettuna kodin ulkopuolelle 866 lasta ja nuorta (Sotkanet.fi. Tilastohaku. 

Lastensuojelu). 

 

 

3.2 Huostaanotto 

 

Lapselle on järjestettävä sijaishuoltoa ja otettava huostaan, jos lapsen huolen-

pidossa on puutteita tai muut kasvuolosuhteet vaarantavat vakavasti lapsen 

kehitystä tai terveyttä tai lapsi vaarantaa omaa kehitystään tai terveyttään va-

kavasti, esimerkiksi käyttämällä päihteitä. Sijaishuoltoon ja huostaanottoon tu-

lee ryhtyä, jos avohuollon tukitoimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi tai ne 

eivät olisi lapsen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia tai mahdollisia sekä si-

jaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. Huostaanotto päättyy vii-

meistään lapsen täytettyä 18 vuotta. (L 417/2007, 40. §, 47.§.) 
  

 

3.3 Sijoitus avohuollon tukitoimena 

 

Avohuollon tukitoimet ovat lastensuojelulain mukaan aina ensisijaisia ja mikäli 

lapsen tilanteeseen voidaan vastata näillä tukitoimilla, on niitä silloin järjestet-

tävä. Sijoituksen toteutumiseksi vaaditaan lapsen huoltajan ja 12 vuotta täyt-

täneen lapsen suostumus. Lapsen asioihin liittyvät päätökset ja huolto säilyvät 

huoltajilla. Huoltajan kieltäessä avohuollon sijoituksen ei siihen voida ryhtyä tai 

jos huoltaja haluaa lakkauttaa sijoituksen eikä huostaanotolle ole edellytyksiä, 

niin avohuollon sijoituksen on lakattava heti. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Lastensuojelun käsikirja. Työprosessit. Lastensuojelun avohuolto. Sijoitus 

avohuollon tukitoimena.) 

 

Avohuollon sijoituksen lähtökohtana ei ole pidempiaikainen sijoitus vaan sijoi-

tus tehdään aina kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin. Jos sijoituksen tarve jatkuu 

yli kolme kuukautta, on arvioitava sijoituksen jatkamisen edellytyksiä sekä 
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mahdollista sijaishuollon tarvetta. Täysi-ikäisyyttä lähestyvä nuori voidaan kui-

tenkin sijoittaa pidempiaikaisesti, joka voi olla onnistunein ratkaisu ja samalla 

saavuttaen jälkihuolto-oikeuden. Avohuollon sijoitusta voidaan myös järjestää 

kiireellisenä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. Työ-

prosessit. Lastensuojelun avohuolto. Sijoitus avohuollon tukitoimena.) 

 

 

3.4 Jälkihuolto 

 

Lapselle on järjestettävä sijaishuollon päättymisen jälkeen jälkihuoltoa. Jälki-

huoltoa tulee järjestää myös avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen 

päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli 

vuotta ja kohdistunut lapseen yksin. Kunnan velvollisuus jälkihuollon järjestä-

misestä päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 21 vuotta (L 417/2007, 75. §.) 

Känkäsen (2013, 270) artikkelissa mainitaan lastensuojelun jälkihuollon toteu-

tuksessa olevan huomattavia alueellisia ja rakenteellisia eroja. Nuoren selviy-

tymistä ja itsenäistymisprosessia edesauttavat menetelmät ovat riittämättö-

miä, joita onkin viime vuosina ryhdytty kehittämään, jottei sijaishuollossa saa-

vutetut etapit valuisi hukkaan sijoituksen päätyttyä. 

 

Nuoren tultua täysi-ikäiseksi on hän aikuisuuden kynnyksellä. Tässä kohden 

lastensuojelun sijaishuollon tärkein tehtävä on tarjota asiakkaalle avaimia itse-

näiseen elämään; nuori voi ottaa vastuun omasta elämästään ja tulla toimeen 

omillaan. Nuoren on tärkeä osata tunnistaa omat voimavaransa, oppia huoleh-

timaan itsestään ja suhtautua luotettavasti omaan selviytymiseensä. Lähiver-

kostojen ylläpitäminen sijoituksen alusta alkaen vahvistaa lapsen sosiaalisia 

kykyjä ja luo pohjaa myöhemmälle selviytymiselle. Ylläpitämällä tärkeitä ihmis-

suhteita, ne säilyvät nuoren elämässä omilleen muuton jälkeenkin. (Känkänen 

2013, 271.) 

 

Lastenkodin jättävät nuoret ovat kaikista heikoimmassa asemassa olevien 

ryhmä yhteiskunnassamme. Artikkelissa on käytetty Yhdysvaltojen, Yhdisty-

neiden kansakuntien ja Australian tutkimusaineistoja. Verrattuna tavallisista 

olosuhteista itsenäistyviin nuoriin on näillä nuorilla vaikeuksia päästä kiinni 
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koulutukseen tai työelämään, löytää asunto ja muihin kehityksellisiin tai siirty-

mävaiheiden mahdollisuuksiin. Valtion hoidosta poistuvilla nuorilla on esimer-

kiksi todettu olevan terveydellisiä ja sosiaalisia vajeita, kodittomuutta ja osal-

listumista nuorisorikollisuuteen sekä prostituutioon. (Moslehuddin & Mendes 

2006, 1-13.) 

 

Nämä heikot tulokset johtuvat useista eri tekijöistä, kuten nuoren ennen hoitoa 

kokemasta jatkuvasta emotionaalisesta traumasta, fyysisestä- tai seksuaali-

sesta väärinkäytöstä, riittämättömästä tuesta, nopeista siirtymistä aikuisuu-

teen ja taloudellisten takuiden puutteesta, jotka helpottaisivat siirtymässä. Ja 

valtiollakin on osansa; huonolaatuinen ja puutteellinen hoito, jatkuvat sijoituk-

set eri paikkoihin, koulu sekä työntekijät. Nämä jatkuvuuden ja johdonmukai-

suuden puutteet heikentävät sosiaalisuutta ja koulutusmahdollisuuksia sekä 

onnistunutta siirtymää aikuisuuteen. Nuorten odotetaan siirtyvän lapsuudenai-

kaisesta riippuvuudesta suoraa aikuisuuden omavaraisuuteen. Kotoa itsenäis-

tyvä nuori saa osakseen pitkän siirtymän, sisältäen mahdollisesti useitakin ko-

tiinpaluita. Artikkelin johtopäätösten mukaan useat tuet ja palvelut ovat välttä-

mättömiä sosiaalisen osallisuuden mallin kannalta, jotta tulevaisuudessa 

päästäisiin parempiin tuloksiin; vakaa ja tukeva sijoitus, suunnitelmalliset siir-

tymät, positiivinen asenne koulutusta kohtaan, yhteydenpito perheenjäseneen 

tai yhteisöön, nuoren aktiivinen osallistuminen ja toimivia prosesseja tarvitse-

vuudesta itsenäisyyteen. (Moslehuddin & Mendes 2006, 1-13.)  

 

Jälkihuollon tuella pyritään ylläpitämään sijais- ja avohuollossa aikaisemmin 

tehtyä hyvää pohjatyötä ja helpottamaan kotiutumista sekä nuoren itsenäisty-

mistä. Ajoissa suunniteltu jälkihuolto luo pohjan mielekkäälle tulevaisuudelle -

nuoresta välitetään ja ollaan kiinnostuneita sijoituksen jälkeenkin. (Pukkio & 

Hoikkala 2016, 6.) Jälkihuollossa nuoren asioista vastaa hänen oma sosiaali-

työntekijä ja sosiaaliohjaaja (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun 

käsikirja. Työprosessit. Jälkihuolto). Sijaishuoltopaikassa itsenäistymisproses-

sin läpikäyminen ja lähdön valmistelu on aloitettava riittävän ajoissa. Varhai-

sessa vaiheessa aloitettu pohjatyö turvaa positiivisen kehityksen jatkumon. 

Näin voidaan myös arvioida millaista tukea, löyhempää vai tiiviimpää, nuori 

tulee tarvitsemaan omilleen muuton jälkeen. (Känkänen 2013, 270.) 
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Jälkihuoltoon siirtyminen, ja näin ollen myös täysi-ikäisyys, ovat sijaishuollon 

piirissä asuneelle nuorelle suuri kehityskriisi. On tilanteita, missä nuorella ei 

ole tukiverkostoa, johon turvautua yksinäisyyden vallatessa mielen. Suhde 

vanhempiin ja muuhun lähiverkostoon voi olla katkennut jo useita vuosia sitten. 

Itsenäistymisprosessia varjostaa se, ettei nuori voi luottaa vanhemmilta saata-

vaan tunnepohjaiseen tai taloudelliseen tukeen. (Pukkio & Hoikkala 2016, 8.) 

Nuoren tukiverkoston ollessa onneton, tulisi hänelle turvata ainakin yksi turval-

linen aikuis- tai viranomaissuhde, kuten lapsen asioista vastaava sosiaalityön-

tekijä, entinen omaohjaaja tai tukihenkilö (Pukkio & Hoikkala 2016, 16). 

 

 

3.5 Siirtymät sijaishuollossa 

 

Sijaishuolto on väliaikainen ja sen tarvetta sekä perheen jälleen yhdistämistä 

arvioidaan säännöllisesti vähintään vuosittain. Toisille lapsille sijaishuolto voi 

kestää koko lapsuusiän ja joillekin se voi myös sisältää useita kotiutusyrityksiä, 

tuloja, lähtöjä ja uusia paikkoja sekä aikuisia. (Lastensuojelun keskusliitto. 

Blogi. Keskustelua pysyvyydestä lastensuojelussa tarvitaan.) 

 

Kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen matka on voinut sisältää useita siirtymiä 

sijaishuoltopaikasta ja elämänvaiheesta toiseen, sisältäen hankaliakin olosuh-

teita. Siirtymävaihe lastensuojelun näkökulmasta tarkasteltuna tarkoittaa siir-

tymiä avo- ja sijaishuollon välillä, sijaishuoltopaikkojen välillä ja siirtymiä sijais-

huollosta jälkihuoltoon. Siirtymävaiheet ovat lastensuojelussa hauraita alueita, 

sillä niihin liittyvät muutokset koettelevat lasta monin eri tavoin. Elämän muu-

tos- ja siirtymätilanteissa nuoren elämänkulku voi lähteä joko hyvään tai huo-

noon suuntaan, joten näissä kohdin tuki on erityisen tärkeää. (Känkänen 2013, 

264; Pukkio & Hoikkala 2016, 8-9.) 

 

Siirtymissä yhdistyy vanhasta eroaminen, itse siirtymävaihe ja uuteen vaihee-

seen integroituminen. Sijaishuollon laadulla ja siirtymävaiheen tuella on mer-

kittävä rooli nuoren kannattelussa kohti jälkihuoltoa. Paluuta sijaishuoltoon ei 

enää ole, joten asioiden käsittelyyn tulee varata tarpeeksi aikaa ja tilaa. (Hoik-

kala 2016, 35-36.) Siirtymävaiheissa tarvitaan kykyä hahmottaa elämän su-
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denkuoppia ja keinoja pyrkiä väistämään niitä. Aikuisen tehtävä on näissä koh-

din turvata lapsen hyvinvointi ja arki sekä luoda lapselle tunne siitä, että hän 

on turvassa. (Känkänen 2013, 264.) Sijaishuoltopaikasta siirtyminen itsenäi-

seen elämään voi herättää monenlaisia tunteita nuoressa, vanhemmassa ja 

työntekijöissä. Tunteiden, kuten uteliaisuuden, pettymyksen, jännityksen ja 

myös helpotuksen ristiriitaisuus voi hankaloittaa niistä puhumista ja niiden kä-

sittelyä. (Känkänen 2013, 269.)   

 

Siirtymäkohdat herättävät nuoressa muistoja mieleen; niissä kertaantuvat 

aiemmin koetut ja tutuiksi muodostuneet prosessit, kuten jostain luopuminen 

ja uuden aloittaminen. Asioiden kertautuessa on huomioitava, mitä se merkit-

see lapsen kokemusmaailmassa. Siirtymäkohtiin liittyvät kokemukset voivat 

olla ääripäitä toisistaan, vaikuttaen merkittävästi nuoren oman arvon tuntoon 

ja hyvinvointiin. Lapsen tulisi päästä huolistaan turvallisesti eteenpäin, ja aikui-

silla tulisi olla herkkyyttä nähdä, mitä lapsi tarvitsee ja mikä tekee hyvää hä-

nelle. Lasten ominaisuudet ja mahdollinen haavoittuvuuden riski tulisi huomi-

oida siirtymävaiheiden tukea toteuttaessa, sillä osalle voi riittää pienikin vie-

rellä kulkeminen, mutta toinen voi tarvita suurempaa kannattelua. (Känkänen 

2013, 264-266.) 
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4 ITSENÄISTYMINEN 

 

 

Sijaishuollon tärkeimpiä tehtäviä on valmistaa nuori itsenäiseen elämään. Si-

jaishuollosta itsenäistyvät nuoret joutuvat ottamaan vastuun itsestään liian ai-

kaisin ja melko kokonaisvaltaisesti. (Reinikainen 2009, 93.) Siirtymät sijais-

huoltoon ja sieltä pois vaativat erityisen hyvää ja huolellista valmistelua (Hoik-

kala 2016, 35). 

 

Reinikaisen (2009, 84) tutkimuksesta on noussut esiin, että nuoret tuntevat 

sijaishuollon päättymisen kynnyksellä pelkoa ja epävarmuutta; usean nuoren 

kohdalla sijaishuolto päättyy ennen kuin hän on valmis itsenäiseen elämään. 

Nuoret kokivat itsenäistyessään yksinäisyyden, epävarmuuden ja levottomuu-

den tunteita. Elämänhallinnan tunne oli vahvistunut myöhemmin menneisyy-

den hyväksymisellä, perheen perustamisella, työn ja ystävien kautta sekä 

oman elämän mallin luomisen avulla. Merkittävin asia selviytymiseen peilaten 

oli tutkimushenkilöiden mielestä oma synnynnäinen vahvuus ja selviytymis-

halu. Ja sama asia nousee esille SOS-lapsikylän tekemästä vertaistutkimuk-

sesta (Törrönen & Vauhkonen 2012, 54), jossa osa itsenäistyneistä nuorista 

on kohdannut vakaviakin kipukohtia sijaishuollon päätyttyä. Tutkimuksessa 

osan nuorista mainitaan olevan yksin, omaavansa huonot arkielämän taidot, 

ja itsestä sekä kotitöistä ja taloudesta huolehtimisen olevan heikolla pohjalla. 

Näillä nuorilla on myös huono itsetunto ja epäselvät tulevaisuudennäkymät. 

Yllämainitut asiat luovat ymmärrystä siitä, että nuoret kohtaavat paljon epävar-

muutta tulevasta, varsinkin he, joilla ei ole itsenäistymisvaiheessa työ- tai opis-

kelupaikkaa tai jotka kärsivät päihde- ja mielenterveysongelmista.  

 

 

4.1 Osallisuus 

 

Osallisuuden sanotaan olevan tunne, joka syntyy, kun ihminen on osallisena 

yhteisössä jonkun toiminnan kautta. Yhteisössä osallisuutta on jäsenten ar-

vostus, tasavertaisuus, luottamus sekä mahdollisuus vaikuttaa asioihin yhtei-

sön sisällä. Osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset suhteet ovat suojaavia te-

kijöitä, kun kohdataan puutteita hyvinvoinnissa ja syrjäytymisen uhkaa. Lasten 
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ja nuorten parissa identiteetin kehittymisen kannalta on tärkeää, että lapsi voi 

olla osallisena ja käsitellä hänelle tärkeitä asioita itselle mieluisassa yhtei-

sössä. Osallistumalla itselle tärkeiden yhteisöiden, kuten perheen ja kaveripii-

rin elämään ja toimintaan, on kasvavan lapsen mahdollisuus luoda pohjaa 

omalle identiteetille -mihin kuulun ja miten elän. Osallisuus on yksi kasvun ja 

kehityksen perusedellytyksistä. (Hotari, Oranen & Pösö 2013, 149; Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos. Hyvinvointi- ja terveyserot. Eriarvoisuus. Hyvinvointi. 

Osallisuus.) 

 

Lastensuojelun on lakisääteisesti ja moraalisesti toimittava lapsen edun mu-

kaisesti häntä koskevissa asioissa. Lasten oikeus osallisuuteen on määrätty 

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa (A 60/1991). Lapsen osallisuutta on, 

miten hän voi itse osallistua työhön, jota hänen etunsa turvaamiseksi tehdään. 

Lapsi tulisi ottaa osalliseksi määrittämään, toteuttamaan ja arvioimaan työtä 

(Hotari, Oranen & Pösö 2013, 149). Lastensuojelulain mukaan lasta tulee huo-

mioida aktiivisesti ja ottaa mukaan koko lastensuojeluprosessin ajan. Lasta tu-

lee tavata henkilökohtaisesti, suunnitelmat on laadittava yhteistyössä hänen 

kanssaan, ja hänen kanssaan on keskusteltava. (L 417/2007, 29.§, 30.§, 

53.§.)  

 

Osallisuuden huomioiminen tulisi linkittää lastensuojelutyön kehittämiseen. 

Teoriat ja työskentelytavat saavat uusia näkökulmia, kun lastensuojelutyötä 

kehittäessä pyritään kuulemaan lasten ääni ja mielipide. (Hotari, Oranen & 

Pösö 2013, 155). Opinnäytetyössämme osallisuutta voidaan tarkastella kah-

desta eri näkökulmasta: nuorten haastatteluiden kautta pyrimme selvittämään, 

miten nuori koki saaneensa osallistua ja vaikuttaa häntä koskeviin asioihin 

Karhukalliossa. Ja osaltaan myös itse teemahaastattelu oli osallistavaa, sillä 

haastatteluissa nuorten subjektiiviset kokemukset tuli kuuluviin. Lasten kuule-

minen ehkäisevästä lastensuojelusta jälkihuoltoon antaa lapsille mahdollisuu-

den osallistua laajallakin mittakaavalla lastensuojelun toimintaan ja palvelui-

den kehittämiseen (Hotari, Oranen & Pösö 2013, 157).  

 

Lastensuojelun kehittämisohjelman osahanketta varten tehdystä raportista il-

menee, että moni entinen lastensuojelun asiakas, lapsi tai nuori, koki ajan 

puutteen vaikuttaneen negatiivisesti osallisuuden tunteeseen. Ammattilaisen 
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tehdessä useampaa asiaa yhtäaikaisesti voi nuori jäädä epäröimään, onko hä-

nen asiaansa laisinkaan paneuduttu. Kiireen tunne voi vaikuttaa tunteeseen 

omista vaikutusmahdollisuuksista, liittyen omien asioiden hoitamiseen ja niistä 

päättämiseen. Osallisuus ja kuulluksi tuleminen luo pohjaa luottamussuhteelle 

ja luottamusta vaaditaan, jotta lastensuojelutyön tavoitteita voidaan ylipäätään 

saavuttaa. Luotettava ilmapiiri sitouttaa nuorta yhteistyöhön ja työskentelyyn, 

jota hänen etunsa vuoksi tehdään. (Hotari, Oranen & Pösö 2013, 161.) 

 

 

4.2 Perheen merkitys itsenäistyessä 

 

Kun lapset ovat otettu pois heidän kodeistaan ja sijoitettu sijaishuoltoon, van-

hempien vierailuja pidetään ensisijaisena toimenpiteenä vanhemman ja lap-

sen suhteen ylläpitämiseksi (McWey, Acock & Porter 2010). Perheellä on tär-

keä rooli lapsen sopeuttamisessa sijaishuoltoon ja uuteen tilanteeseen. Van-

hemmat voivat tuntea olonsa uhatuksi, kun nuori lapsi osoittaa kiintymystä 

muihinkin aikuisiin, kuten omahoitajiin. (Saastamoinen 2010, 139.) Lapsen ja 

hänen perheensä osallisuuden tunteelle on merkittävää, että he tulevat koh-

datuiksi hoitoprosessin aktiivisina toimijoina (Lamberg 2018, 98). 

 

Kivisen (i.a.) oppaassa kerrotaan itsenäistyvin nuoren tarvitsevan henkistä tu-

kea itsenäistymiseen. Nuorella tulisi olla tunne, että hän on rakastettu ja hy-

väksytty, vaikkei asiat aina sujuisikaan juuri oikein. Aikuisuuden kynnyksellä 

nuorelle kasautuu paljon paineita ja odotuksia, ja näistä selviytyäkseen nuori 

tarvitsee läheisten ihmissuhteiden tukea. On selvää, että vanhemmalla on 

huoli aikuisestakin lapsesta, mutta viimekädessä 18-vuotias on vastuussa 

omasta elämästään. On mahdollista, että stressin keskellä nuori kääntää vi-

hansa ja pahan olonsa kohti vanhempaa, jolloin vanhemman kuuluisi kertoa 

välittävänsä lapsesta loppuun asti ja tehdä selväksi, ettei huono käytös van-

hempaa kohtaa ole oikeutettua. Vanhemman tulisi mahdollisuuksien mukaan 

tarjota läsnäoloaan ja tehdä itselle sekä nuorelle tietoiseksi, että itsenäistymi-

seen liittyvä kipuilu on vain hetki elämästä ja kaikkeen elämässä ei voi vaikut-

taa. Ihminen toimii tilanteessa, sillä viisaudella, mikä hänellä kussakin tilan-

teessa on. 
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Nuoren kehityksen kannalta on tärkeää, että hän saa vähitellen vapauksia ja 

liikkumatilaa. Tällöin vanhemmat huolehtivat samalla nuoren turvallisuudesta 

ja suhde heihin pysyy luottamuksellisena. Myönteistä itsenäistymistä tukee 

kohtuulliset vanhempien asettamat rajat. Rajat eivät saa olla vanhemman mie-

livaltaisesti tuottamia, vaan tarkoituksena on turvata nuoren hyvinvointi. (Man-

nerheimin Lastensuojeluliitto 2018. Vanhemmille. Vinkkejä lapsiperheen ar-

keen. Rajojen asettaminen nuorelle.) 

 

Osa sijaishuollon päättävistä nuorista kokee putoavansa sosiaaliseen tyhjiöön 

itsenäistyttyään ja myös oman elämän rakentaminen itsensä varassa tuntuu 

pelottavalta. Tästäkin syystä nuorta tulee kannustaa pitämään yhteyttä per-

heeseen ja muuhun lähiverkostoon jo sijaishuollon aikana ja sen päätyttyä. 

Tilanteessa, jossa läheiset ihmissuhteet jäävät sijaishuoltoon, on nuoren vaara 

jäädä yksin kantamaan vastuuta omasta elämästään. (Pukkio & Hoikkala 

2016, 22.) 

 

 

4.3 Tuki ja ohjaus 

 

Reinikaisen (2009, 96-98) tutkielmasta käy esiin, että sijaishuoltoa päättävät 

nuoret tuntevat usein pelkoa ja epävarmuutta itsenäistymisen kynnyksellä; 

nuoret pohtivat olevansa valmistautumattomia uuteen elämänvaiheeseen. 

Reinikaisen mukaan sijaishuollon katsotaan päättyvän aikaisemmin, kuin use-

ampi nuori olisi siihen itse valmis. Itsenäistymisestä on pyritty tekemään hel-

pompaa porrastamalla itsenäistymisprosessia ja vahvistamalla lähdön suunni-

telmallisuutta. Tarvittaessa lastensuojelu järjestää nuorelle asunnon ja tukee 

itsenäistä elämää taloudellisesti sekä psykososiaalisesti. Reinikaisen tekemän 

tutkielman perusteella tutkimushenkilöistä suurin osa koki itsenäistymisen ol-

leen liian varhainen ja hätiköity.  Tutkimushenkilöt olivat kokeneet voineensa 

itsenäistymisen kynnyksellä psyykkisesti niin huonosti, että olisivat tarvinneet 

psykiatrista apua.  

 

Perehtyessämme itsenäistymisen ja sen jälkeisen ajanjakson tukeen sekä oh-

jaukseen huomasimme, että useissa artikkeleissa mainittiin koulutuksen tär-

keys ja taloudellinen tuki. Helsingin Sanomissa (3.10.2018) Antti Kääriälän ja 
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Heikki Hiilamon kirjoittamassa “Lastensuojelun pitää tukea itsenäistä elämää” 

mielipidekirjoituksessa pohdittiin sijaishuollon keskeiseksi tavoitteeksi lasten 

tukeminen itsenäiseen selviytymiseen aikuisena. Tavoitteeseen pääsemiseksi 

nuoret tarvitsevat toisen asteen tutkinnon suorittamisen. Tutkinnon suorittami-

nen suojaa sijaishuollossa olleita nuoria useilta sosiaalisilta- ja terveydellisiltä 

ongelmilta, joita ovat esimerkiksi työttömyys, toimeentulotuen pitkittyminen, 

mielenterveysongelmat ja teinivanhemmuus.  

 

Huostaan otetun lapsen turvallisen kasvuympäristön ja tulevaisuuden mahdol-

lisuudet ovat yhteiskunnan vastuulla, mutta tutkimusten tulokset kertovat ny-

kyisten lastensuojelutoimien epäonnistuvan tässä valitettavan usein. Kää-

riälän ja Hiilamon (3.10.2018) mielipidekirjoituksessa ehdotetaan, että lasten-

suojelun toteuttamista valvottaisiin laitoksessa asuvien lasten kautta; seurat-

taisiin tilanteiden kehitystä ja lapsikohtaisten tavoitteiden saavuttamista. Ko-

lumnin mukaan Tanskassa kuullaan sijoitettujen nuorten mielipiteitä ja koke-

muksia heidän olosuhteistaan, ongelmistaan ja hyvinvoinnistaan. Suomessa 

olisi hyvä ottaa käyttöön vastaavanlainen kysely, sekä tämän lisäksi tarjota lai-

toksille palkkioita sitä mukaa, kun laitoksen nuori on suorittanut tutkinnon tai 

työllistynyt. 

 

Oppaassa lastensuojelun jälkihuoltotyöstä todetaan itsenäistyvän nuoren tar-

vitsevan aikuista vierelleen vahvistaakseen sisäistä ja ulkoista elämäänsä. 

Nuoret saavat jälkihuollossa tukea ulkoisen elämän ylläpitoon, kuten sosiaali-

turvaetuuksien hakemiseen ja asumiseen liittyviin seikkoihin, mutta itsenäisty-

misen tueksi aikuista tarvittaisiin myös olemaan läsnä ja kulkemaan vierelle. 

Nuorelle tulisi taata ainakin yksi turvallinen aikuis- tai viranomaissuhde, mikäli 

hänellä ei ole perhettä tai sukulaisia tukenaan. Jälkihuollossa psykososiaali-

sen tuen tavoitteita ovat nuoren tukeminen oman identiteetin ja vahvuuksien 

löytämisessä, ongelmaratkaisutaitojen kehittäminen ja toivon ylläpitäminen. 

(Pukkio & Hoikkala 2016, 16-17.) 
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4.4 Arjen taitojen hallinnan harjoittelu 

 

Elämänhallinta on uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja kykyä muuttaa ym-

päröiviä asioita itselle hyödyllisiksi. Omalla toiminnallaan ihminen voi muuttaa 

konkreettisestikin niitä ulkoisia- ja sisäisiä olosuhteita, jotka hän kokee voima-

varat ylittäviksi. Ihminen voi myös muokata omia tavoitteitaan ja omaa ta-

paansa tulkita asioita. Elämänhallinnan ollessa kunnossa ihminen tuntee ole-

vansa vastuussa elämästään ja pohtii elämänsä päämääriä sekä toimia, 

kuinka päästä niihin. Matala elämänhallinta tai ulkoinen kontrolli näyttäytyy 

sillä, että ihminen uskoo hänelle tapahtuvien asioiden olevan sattumaa, eikä 

seurausta hänen omasta toiminnastaan. Elämänhallinnan taso voi vaihdella 

elämän eri alueilla. Ihminen voi hallita työn, mutta ihmissuhteiden ylläpitämi-

nen tuottaa hankaluutta. (Keltikangas-Järvinen 2008, 256-258.) Aikuistuminen 

ja siirtymät vaativat elämänhallinnan lisääntymistä ja itsenäistymistä. Itsenäis-

tymistä pyritään ohjailemaan, tukemaan ja kontrolloimaan erilaisten käytäntö-

jen kautta. (Aaltonen & Heikkinen 2013, 198.) 

 

SOS-Lapsikylän teettämästä vertaistutkimuksesta (Törrönen & Vauhkonen 

2012, 54) käy ilmi nuorten itsenäistymiseen liittyviä kipukohtia, jotka ovat kyt-

köksissä sijaishuoltoon; sijaishuollon päätyttyä nuoren on vaara jäädä yksin ja 

arkielämän taidot sekä itsestä-, taloudesta- ja kotitöistä huolehtiminen on vai-

keaa. Näiden vaikeuksien kanssa kipuilevalla nuorella on oletettavasti myös 

huono itsetunto ja epäselvät tulevaisuuden näkymät, mikä luo epävarman tun-

teen tulevasta. Vertaistutkimuksessa (Törrönen & Vauhkonen 2012, 94) ker-

rotaan, että sijaishuollosta itsenäistyvät nuoret katsovat taloudelliset tekijät, 

varsinkin rahankäytön, olevan yksi suuri epäkohta itsenäisessä elämässä, ja 

näihin kaipaisivatkin kiinnitettävän enemmän huomiota sijaishuollon tukea to-

teuttaessa. Taloudelliset tekijät, jotka liittyvät asumiseen, työhön tai työttömyy-

teen, taloudenhallintaan tai taloudellisen toimeentulon niukkuuteen haittaavat 

nuoren elämää monessa eri mittakaavassa; ne herättävät huolta ja tekevät tu-

levaisuuden suunnittelusta epävarmaa (Törrönen & Vauhkonen 2012, 57).  

 

Sijaishuollossa nuoret tarvitsevat aktiivista tukea opiskelu- ja työpaikan, tai jon-

kin muun mielekkään toiminnan löytämiseen. Työllistymisen ollessa hankalaa 
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nuoren henkisen tai fyysisen sairauden vuoksi, tulisi nuorta aktiivisesti kuntout-

taa ja tarjota oppimahdollisuuksia kohti työelämää. Ja vastuunjaon sijaishuol-

lon, jälkihuollon ja terveydenhuollon välillä tulisi olla selkeä ja toimiva vastaa-

vanlaisissa tilanteissa, jotta nuori saisi tarvitsemansa avun. (Törrönen & Vauh-

konen 2012, 95.) 

 
 

4.5 Itsenäisen elämän harjoittelu 

 

Sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten kokemuksia kysyttäessä nuoret ovat 

kertoneet asumis- ja arjen taitojen harjoittelun olen ensiarvoisen tärkeää jo si-

jaishuollon aikana. Asumisharjoittelu sijaishuoltopaikan läheisyydessä antaa 

mahdollisuuden harjoitella itsenäistymistä ja omasta elämästä vastuunottoa 

vaiheittain. (Törrönen & Vauhkonen 2012, 94, 47.) Asumisharjoittelun alka-

essa nuori sitoutuu harjoitteluun sekä sen sääntöihin. Tässä yhteydessä laa-

ditaan suunnitelma, johon merkitään asumisharjoittelun tavoitteet, huomioiden 

nuoren nykytilanne. Suunnitelmasta käy ilmi ne keinot, kuinka tavoitteiseen 

voidaan päästä. Asumisharjoittelun päätavoite on, että laitoksesta itsenäistyt-

tyään nuori pystyisi asumaan itsenäisesti ja vastaamaan omista asioistaan. 

(Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta Lastensuojelujaosto 1986. Asumis-

harjoittelun järjestämistä koskevat ohjeet.) 

 

Itsenäistyvän nuoren roolikartan on kehittänyt Varsinais-Suomen lastensuoje-

lukuntayhtymä. Lastenkodeissa roolikarttaa voidaan käyttää työvälineenä 

kohti nuoren itsenäistymistä, sen avulla hahmotetaan nuoren valmiuksia itse-

näiseen elämään. Roolikartta avaa mahdollisuuden työntekijän ja nuoren väli-

selle keskustelulle, se toimii työskentelyn välineenä ja sen kautta työntekijän 

on helppoa antaa nuorelle voimavaraistavaa palautetta. Työntekijän on syytä 

auttaa nuorta erittelemään tämän erilaisia rooleja, vahvuuksia ja puolia, joissa 

aikuisen apu on tarpeen tai missä nuori tarvitsee vahvistusta. Keskustelun yh-

teydessä työntekijä voi kertoa nuorelle konkreettisesti, mikäli on huolissaan 

nuoresta tai jostain häneen liittyvästä asiasta. (Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

tos. Lastensuojelun käsikirja. Työmenetelmät- ja välineet. Työvälineet. It-

senäistyvän nuoren roolikartta.)  
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Itsenäistyvän nuoren roolikartta on jaettu viiteen keskeiseen osa- alueeseen: 

suhteiden hoitaja, rajojen asettaja, arkipäivän pyörittäjä, itsensä arvostaja ja 

elämästä oppija. Suhteiden hoitaja- roolin omaava nuori kehittää ihmissuhtei-

taan, sietää ja selvittää ristiriitoja, pyrkii neuvotteluyhteyteen ja kunnioittaa 

muita ihmisiä. Rajojen asettaja- roolissa nuori kunnioittaa itseään ja rajojaan, 

oppii kokemuksista ja suojelee itseään. Arkipäivän pyörittäjä laittaa ruokaa ja 

pitää huolta kodistaan, pitää kiinni vuorokausirytmistä ja raha-asioistaan, pyy-

tää ja vastaanottaa apua sekä huolehtii koulun- ja työssä käynnistään. Itsensä 

arvostaja taas tunnistaa ja hyväksyy tunteensa, antaa- ja vastaanottaa hel-

lyyttä, tiedostaa juurensa sekä viihtyy ja rakastaa itseään. Elämästä oppija- 

roolissa nuori muodostaa arvomaailmansa, pohtii periaatteitaan ja tulevaisuut-

taan, tunnistaa oikean ja väärän, tekee päätöksiä sekä sietää pettymyksiä. 

(Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä 2013. Roolikartat. Itsenäistyvän 

nuoren roolikartta.)  
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5 KARHUKALLION LASTENKOTI 

 

 

Karhukallio on vuonna 2008 perustettu Espoon kaupungin ylläpitämä lasten-

suojelulaitos, jossa asuu 7–17-vuotiaita lapsia ja nuoria. Lastenkoti on 21 paik-

kainen ja kolmiosastoinen; Nalle, Otso ja Kontio. Koko talossa on yhteensä 21 

ohjaajaa ja henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Karhukallio tarjoaa 

lapselle ja hänen perheelleen asiakassuunnitelman mukaista korjaavaa sekä 

korvaavaa hoivaa ja huolenpitoa. Lastenkodin keskeisiä arvoja ovat lapsiläh-

töisyys, arvostus, toiveikkuus ja inhimillisyys. (LIITE 4.) 
 

 

5.1 Osasto Kontio 

  

Kontio on toiminut vuoden 2015 syyskuun alusta itsenäistyvien, 16–17-vuoti-

aiden itsenäistymistyöskentelyyn suuntaavana kotiryhmänä. Kontiossa nuori 

opettelee elämänhallinnan taitoja, joiden avulla hän voi ottaa täysi-ikäisenä 

vastuuta itsenäisestä elämästään. Työskentelyä ohjaa arvostava kohtaami-

nen. Kontiossa pyritään asiakaslähtöisyyteen ja tavoitteena on, että nuori oppii 

tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Nuorella on mahdollisuus 

kokeilla siipiään, tarpeen vaatiessa ohjaajat pohtivat yhdessä nuoren kanssa 

eri toimintatapoja ja jatkossa toimimista. (Katja Peltola, henkilökohtainen tie-

donanto 5.11.2018; Ritva Mustonen, henkilökohtainen tiedonanto 1.12.2018.) 

 

Itsenäistymistyöskentelyn alussa nuori asuu aina ensin Kontion kotiryhmässä, 

joka on seitsemän paikkainen. Kotiryhmässä nuori tutustuu muihin nuoriin ja 

saa heiltä vertaistukea sekä omaksuu yhteisön käytäntöjä. Itsenäistymishar-

joittelu on sekä yhteisöllistä, että yksilöllistä. Yhteisöllisyyttä nuori harjoittelee 

jakamalla arkea toisten kanssa ja ottamalla näin muut huomioon. Yhteisölli-

sissä nuorten kokouksissa käsitellään yhteisiä ajankohtaisia asioita ja kehite-

tään yhdessä Kontion toimintaa. Kullekin kuukaudelle on nimetty oma elämän-

hallintaan liittyvä teema, jota työstetään yhteisissä teemailloissa. (Katja Pel-

tola, henkilökohtainen tiedonanto 5.11.2018; Ritva Mustonen, henkilökohtai-

nen tiedonanto 1.12.2018.) 
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Itsenäistymissuunnitelma laaditaan yhdessä nuoren sekä hänen läheistensä 

kanssa. Suunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon nuoren ikä-, kehitys- ja 

taitotaso.  Nuori harjoittelee arkipäivän taitoja ja arjen hallintaa, sekä yksin ole-

mista ja ryhmässä toimimista. Viikkorahat, bussilippurahat, vaaterahat jne. 

maksetaan nuoren tilille ja nuori tekee itse sovitut hankinnat. Rahankäyttöä 

opetellaan vaiheittain. (Katja Peltola, henkilökohtainen tiedonanto 5.11.2018; 

Ritva Mustonen, henkilökohtainen tiedonanto 1.12.2018.) 
 

 

5.2 Asumisharjoittelu  

 

Kontio- kotiryhmässä asuvat nuoret saavat harjoitella itsenäistä asumista kah-

dessa itsenäistymisharjoitteluasunnossa, jotka sijaitsevat kotiryhmän yläker-

rassa. Mikäli harjoitteluasunnoissa on tilaa, on muidenkin osastojen nuorten 

mahdollisuus päästä harjoittelemaan yksin asumista, mutta etusijalle menevät 

kuitenkin Kontion nuoret. Asumisharjoitteluasunnossa nuorella on käytössä 

oma kylpyhuone ja keittiönurkkaus, sisäänkäynti asuntoon on ulkokautta. Jo 

16-vuotiaana nuorella on mahdollisuus harjoitella lyhytaikaista, enintään nel-

jän viikon mittaista yksin asumista Kontion asumisharjoitteluasunnossa. Tä-

män jakson aikana nuori harjoittelee yksin heräämisiä, koulunkäyntiä, riittävää 

lepoa, yksin olemista ja ruoanvalmistusta. Elintarvikkeiden hankkimista varten 

nuori saa ruokarahaa. Jokainen 17 vuotta täyttänyt harjoittelee itsenäistä asu-

mista ja kokonaisvaltaista elämänhallintaa asumisharjoitteluasunnossa 1-3 

kuukauden ajan. Nuorelle maksetaan kuukausittain pankkitilille tietty raha-

summa, jolla hän kattaa kaikki menonsa. (Katja Peltola, henkilökohtainen tie-

donanto 5.11.2018; Ritva Mustonen, henkilökohtainen tiedonanto 1.12.2018.) 

 

Asumisjakson jälkeen käydään läpi arvio, miten asumisjakso sujui ohjaajan ja 

nuoren mielestä. Ensimmäisen asumisharjoittelun kulkua on hyvä peilata seu-

raavan harjoittelun tavoitteita ja toiveita laatiessa. Ennen asumisharjoittelua 

omaohjaaja ja nuori käyvät läpi myös kirjallisen ja allekirjoitettavan asumishar-

joittelusopimuksen, jossa on lueteltu esimerkiksi järjestyssäännöt. (Katja Pel-

tola, henkilökohtainen tiedonanto 5.11.2018; Ritva Mustonen, henkilökohtai-

nen tiedonanto 1.12.2018.) 
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5.3 Omaohjaajuus 

 

Yleisesti jokaisella lapsella- ja nuorella on Karhukallion lastenkodissa yksi tai 

kaksi nimettyä omaohjaajaa/-hoitajaa, jotka vastaavat nuoren asioista ja teke-

vät yhteistyötä lapsen ja nuoren lähiverkoston kanssa. Itsenäistymistyösken-

telyssä nuori ja hänen omaohjaajansa keskustelevat prosessin tavoitteista, toi-

veista ja suunnitelmista sekä näiden toteutumisista. Kontiossa kaikki kotiryh-

män ohjaajat tukevat nuoren itsenäistymisprosessia, mutta pääasiassa vain 

nuoren omaohjaajat ohjaavat työskentelyn kulkua. Ohjaajat pyrkivät ohjaa-

maan nuorta ottamaan vastuuta itsestään, välttäen puolesta tekemistä. Tarvit-

taessa asioita hoidetaan ensin yhdessä, sillä näin nuori oppii hoitamaan asioita 

aikuisen antaman mallin avuin. Kontiossa omaohjaajalla ja nuorella on viikoit-

taisia keskusteluja ja omaohjaaja- iltoja, milloin he viettävät aikaa yhdessä. 

(Katja Peltola, henkilökohtainen tiedonanto 5.11.2018; Ritva Mustonen, henki-

lökohtainen tiedonanto 1.12.2018.) 

 

Omahoitaja/-ohjaaja on usein lapselle hänen läheisin ihmissuhteensa, sekä 

tuki ja turva, jonka puoleen on helppo kääntyä (Tanskanen & Timonen-Kallio 

2009, 83). Omahoitajan tehtävä on tukea lasta sopeutumaan lastensuojelulai-

tokseen, luoda kokonaiskuva lapsen elämäkaaresta ja kasvuympäristöstä, toi-

mia yhteyshenkilönä viranomaistahojen välillä ja rakentaa arkea lapsen 

kanssa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. Työproses-

sit. Sijaishuolto. Sijaishuollon muodot. Lastensuojelulaitokset. Lastenkoti, nuo-

risokoti). Omahoitaja vastaa nuoren kokonaisvaltaisesta hoitamisesta ja kas-

vattamisesta. Mukana työskentelyssä on muu työyhteisö sekä moniammatilli-

nen työryhmä ja perhe. Työskentely nuoren kanssa on suunnitelmallista. Ai-

kuinen tarjoa nuorelle huolenpitoa, turvallisuutta ja luotettavuuden ilmapiirin. 

Nuori katsoo omahoitajansa samaistumisen kohteeksi. (Kyrönseppä & Rauti-

ainen 1993, 101.)  

 

Omahoitajasuhteella katsotaan olevan terapeuttisia vaikutuksia. Suhteessa 

omahoitajan kanssa nuori harjoittelee ja kehittää reflektiokykyään. Hyvän ref-

lektiokyvyn omaava ymmärtää oman ja toisen ihmisen mielen olevan toisis-

taan erillisiä. Reflektio on kuulolla olemista, ei- tietämistä ja epävarmuutta sekä 
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innostunutta otetta ottaa selvää ja ymmärtää asioita. Omahoitajalta vaaditaan 

verkkaista tahtia ja rauhallisuutta pukea lapsen tunteita ja hämmennystä sa-

noiksi, sekä auttaa häntä sisäisen kaaoksen purkamisessa. Omahoitajan on 

hyvä puhua ääneen sellaisistakin asioista, joita usein pohditaan vain itsek-

seen, tai vaietaan kokonaan. Reflektoinnin kannalta on tärkeää, että omahoi-

taja ajattelee ääneen, punnitsee vaihtoehtoja ja esittää hypoteeseja, joista lap-

sen on hyvä havainnollistaa asioita. Omahoitajasuhde parantaa lapsen reflek-

tiivistä kykyä, itseymmärrystä ja omien tunnereaktioiden käsittelyä. (Sinkkonen 

2018, 14-15; Sudenlahti 2018, 64.) 

 

Omahoitajasuhteesta voi muodostua korvaava, mahdollisesti aiemmin puut-

teelliseksi jäänyt kiintymyssuhde lapselle. Omahoitaja tarjoaa lapselle enna-

koitavan ja rutiineihin perustuvan arjen, mikä on yksi perusturvallisuuden edel-

lytyksistä. Omahoitajan ja nuoren välinen suhde syventyy hoidollisemmaksi ja 

lapsen tarpeisiin vastaavaksi, kun omahoitaja pystyy tunnetasolla huomaa-

maan lapsen tarpeet ja vastaamaan niihin. Auttaakseen lasta, on omahoitajan 

tärkeä pystyä tarkastelemaan ammatillisesti hänen ja lapsen vuorovaikutusta. 

Pysyvät, myönteiset muutokset ja kiintymyssuhteen muodostuminen edellyt-

tää turvallista vuorovaikutusta ja aitoa kohtaamista. (Timonen-Kallio, Yliruka & 

Närhi 2017, 26). Nuoren pohtiessa omaa elettyä ja koettua elämäänsä, on 

omahoitajan hyvä toimia merkityksien avaajana ja auttaa nuorta ymmärtä-

mään asioiden eri puolia. Omahoitajatyössä haaste on olla yhtäaikaisesti läsnä 

ja saatavilla sekä antaa nuorelle tilaa ja toimia sensitiivisesti. (Kiiskinen & Es-

kelinen 2018, 23-24.)  

 

Sarianna Reinikaisen (2009, 148-151) väitöskirjan tutkimuksessa tutkimus-

henkilöt nostivat esiin joitakin toiminta- ja suhtautumistapoja, jotka ajattelivat 

hyvän työntekijän omaavan. Tutkimushenkilöiden mukaan työntekijän tulee 

osoittaa välittävänsä nuoresta muutenkin kuin ammattinsa puolesta, mikä voi 

parhaillaan nostattaa nuoren itsetuntoa. Samaten kuitenkin nuori voi kokea 

olevansa yksi lisä- huolehdittava muiden joukossa. Työntekijän kuuluisi koh-

della nuoria yksilöllisesti, mikä vaatii työntekijältä herkkyyttä ja rohkeutta koh-

data jokainen nuori yksilönä ja toimia sen mukaisesti. Työntekijän tulisi osoit-

taa myös luottamusta ja luoda käytöksellään turvallisuudentunnetta. Luotta-



30 
 

 

muksen ilmapiiri lisäsi tutkimushenkilöiden itseluottamusta ja tulevaisuuden-

uskoa. Joustavaa suhdetta työn käytäntöihin ja periaatteisiin toivottiin työnte-

kijöiltä; tutkimushenkilöt jäivät kaipaamaan yksilöllistä ja tilannekohtaista har-

kintaa. 
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6 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

 

 

Työelämälähtöisen opinnäytetyön tarkoituksena on työstää lastenkodin ohjaa-

jille kirjallinen raportti, jota voi käyttää hyödyksi itsenäistymisvaiheen tukeen 

liittyviä toimintatapoja yhtenäistettäessä ja työtä kehittäessä. Nuoret tarvitse-

vat muutenkin haasteellisen elämätilanteen keskelle yhä syvempää ja monia-

laisempaa tukea. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Minkälaista tukea nuoret saivat itsenäistymisprosessin aikana? 

2. Millaista tukea nuoret olisivat tarvinneet enemmän? 

3. Miten nuoret kokivat saaneensa vaikuttaa itsenäistymisproses-

siinsa? 
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 
 

Olimme syksyllä 2017 yhteydessä Karhukallion johtajaan kysyäksemme onko 

heillä tarvetta tai kiinnostusta opinnäytetyötä kohtaan. Kyseinen aihe oli nous-

sut Karhukalliossa tärkeäksi, koska heiltä on itsenäistynyt kymmenen vuoden 

aikana jo lukuisia nuoria, mutta nuorten kokemuksia itsenäistymisestä ei ole 

tutkittu. Tapasimme kesän 2018 alussa johtajaa ja keskustelimme vielä aiheen 

sisällöstä sekä heidän toiveistaan opinnäytetyötämme kohti. Kesäkuun 2018 

loppupuolella saimme lastenkodin johtajalta lukumäärän nuorista, jotka olivat 

muuttaneet pois Karhukalliosta täysi-ikäistyttyään. Nuoria oli ollut sekä avo-

huollon sijoitettuina, että huostaan otettuina. 

 

 

7.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Kokemuksen luonne on subjektiivinen ja yksilöllinen, sillä jokaisen ihmisen 

tausta, historia ja kokemukset ovat ainutkertaisia. Näin jokainen ihminen arvioi 

todellisuutta ja itseään oman tulkinnan sekä maailmankuvansa mukaan. (Uu-

sitalo 2018, 107.) Kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimus kuvaa todellista elä-

mää; kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, unoh-

tamatta todellisen elämän moninaisuutta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyri-

tään löytämään ja paljastamaan tosiasioita, ei todentaa jo ennalta tiedettyjä 

totuuksia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 156.) Kvalitatiivisessa tutki-

muksessa haastattelua on pidetty päämenetelmänä (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2007, 200).  

 

Haastattelu antaa mahdollisuuden syventää ja selventää saatua tietoa ja pyy-

tää haastateltavalta perusteluja mielipiteillensä sekä esittää tarkentavia lisäky-

symyksiä. Haastattelu on luonnollinen tapa tutkia arkoja ja vaikeita asioita. 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 34.) Haastattelun etu on, että siinä voidaan vapaasti 

kerätä aineistoa tilanteen mukaan ja vastaajia myötäillen. Haastattelussa kä-

siteltävien aiheiden järjestystä voidaan vaihdella ja vastauksissa on enemmän 

tulkinnanvaraa. Haittapuolena voidaan pitää sitä, että haastattelu vie aikaa ja 
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sen toteuttaminen täytyy suunnitella hyvin etukäteen. (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2007, 200-201.) 

 

Teemahaastattelu etenee tiettyjen keskeisten, etukäteen valittujen teemojen 

parissa. Teemahaastatteluun pohjautuvassa opinnäytetyössämme välitämme 

tietoisuuteen haastateltavien ajatukset, käsitykset, kokemukset ja tunteet. 

Haastatteluiden aihepiirit, eli teema-alueet ovat kaikille samat. Teemahaastat-

telussa korostetaan haastateltavien elämysmaailmaa ja heidän määritelmiään 

tilanteista, sillä ne tuovat tutkittavan äänen kuuluviin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 

47.) 

 

 

7.2 Tutkimusaineiston keruu  

 

Espoon kaupunki vaatii tutkimusluvan sellaisille kysely- ja haastattelututkimuk-

sille, jotka suoritetaan kaupungin organisaatiossa ja joita varten tarvitaan nimi- 

ja osoitetietoja (Espoo.fi. Asioi verkossa. Muut palvelut. Tutkimusluvat). Saa-

tuamme hyväksytyn tutkimusluvan (LIITE 1) Espoon kaupungilta elokuun kol-

mantena päivänä ryhdyimme valmistelemaan nuorille lähtevää suostumuskir-

jettä. Valitsimme lähettävämme kirjeet nuorille, jotka olivat täysi-ikäistyneet ja 

muuttaneet pois Karhukalliosta vuosien 2015-2018 välillä. Heillä itsenäistymi-

nen olisi tapahtunut lähivuosina ja olisi tuoreemmassa muistissa. Työstimme 

heille A4-kokoisen kirjeen (LIITE 2), jossa kerroimme opinnäytetyömme ai-

heesta motivoiden heitä osallistumaan haastatteluun; porkkanana toimi Finn-

kinon elokuvalippu ja kahvikupillinen haastattelun ohessa.  

 

Kirjeissä pyysimme nuoria allekirjoittamaan suostumuksen haastatteluun ja 

täyttämään lomakkeeseen sähköpostiosoitteensa sekä puhelinnumeronsa, 

jotta voimme ottaa yhteyttä heihin. Täytimme 19 kirjekuorta, joista jokaisessa 

oli kirje sekä kirjekuori palautuspostia varten. Palautusposti-kirjekuoreen oli lii-

mattu valmiiksi postimerkki, merkitty osoitetiedot Karhukallioon ja suunnattu 

se Elina Nuopposen nimelle. Lastenkodin vahtimestari täytti nuorten osoitetie-

dot ennen kirjeiden lähettämistä, koska Espoon kaupungin tutkimusluvan saa-

misen ehtona oli, että nuorten osoitteet ja nimet eivät saa tulla meidän tie-

toomme. 
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Lastenkodin vahtimestari postitti kirjeet maanantaina 20.8.2018. Kirjeissä pyy-

simme postittamaan suostumuksen haastatteluun maanantaihin 27.8.2018 

mennessä. Perjantaihin 31.8.2018 mennessä kirjeitä oli saapunut Karhukalli-

oon neljä kappaletta. Maanantaina 3.9.2018 lähetimme näille neljälle nuorelle 

tekstiviestin, jossa annoimme kaksi vaihtoehtopäivää tapaamisellemme. 

Kolme neljästä nuoresta halusi tavata meidät Karhukalliossa ja yksi nuorista 

valitsi tapaamispaikaksi kahvilan. Viides haastateltava otti yhteyttä meihin säh-

köpostitse kertoen, ettei ollut ehtinyt postittamaan suostumuskirjettä ennen 

määräaikaa henkilökohtaisista syistä johtuen. Tämän nuoren kanssa sovimme 

haastattelun sähköpostin välityksellä ja tapaamispaikaksi valikoitui kahvila. 

Emme kokeneet tarpeelliseksi lähettää kirjeisiimme vastaamattomille nuorille 

toisia kirjeitä, koska tavoitteemme löytää viisi haastateltavaa toteutui. 

 

Haastattelut tapahtuivat toisistaan kahden viikon aikana. Ennen varsinaista 

haastatteluosuutta kävimme nuoren kanssa läpi, mitä haastattelu pääpiirteit-

täin pitää sisällään (LIITE 3). Olimme jakaneet itsenäistymisprosessin keskei-

set asiat kolmeen eri osa-alueeseen ja näistä myös haastattelukysymyk-

semme koostuivat; yhteistyö ja asumisharjoittelu, arjen taidot sekä muutto pois 

lastenkodista. Aihealueet valikoituivat Karhukalliossa käytettyjen työmuotojen 

(LIITE 4) ja opinnäytetyömme ohjaavan opettajan kanssa käytyjen ohjauskes-

kusteluiden perusteella. Tarkoituksenamme oli selvittää mahdollisimman mo-

nipuolisesti itsenäistymisvaiheessa saatu ja koettu tuki sekä mahdolliset epä-

kohdat. Painotimme jälleen, että nuoren nimeä ei tulla mainitsemaan missään 

yhteydessä ja äänite poistetaan heti sen litteroituamme. Haastattelut kestivät 

25 minuutista 50 minuuttiin. 

 

Haastattelimme viittä eri henkilöä ja heitä yhdisti se, että he ovat itsenäistyneet 

Karhukalliosta 18-vuotiaana, mutta tutkimusaineiston perusteella itsenäistymi-

nen on ollut hyvin erilainen kaikilla nuorilla. Kaikki haastateltavat eivät ole it-

senäistyneet Kontio-kotiryhmästä, koska osasto ei ole toiminut kaikkien haas-

tateltavien kohdalla ainoastaan itsenäistyvien nuorten kotiryhmänä. Suurin 

osa haastateltavista itsenäistyi kuitenkin Kontiosta. Heidän eri pituiset ajanjak-

sot Kontiossa asumisessa myös erottavat heidät toisistaan. 
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7.3 Aineiston käsittely  

 

Teemahaastattelun analysoimisessa luontevana etenemistapana pidetään 

teemoittelua. Teemat eli keskeiset aiheet, joista haastateltavien kanssa on pu-

huttu, löytyvät yleensä kaikista haastatteluista. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006.) Olimme jakaneet haastattelukysymykset (LIITE 3) kolmeen eri 

osa-alueeseen, joista ensimmäinen sisälsi kaksi teemaa: yhteistyö ja asumis-

harjoittelu. Erotimme nämä tuloksissa omiksi kappaleikseen selkeyttääk-

semme tulosten avaamista. Osa-alueet muodostuivat Karhukallion esitteessä 

(LIITE 4) olevien käytetyimpien työmuotojen ja “itsenäistymistyöskentely Kon-

tiossa”- esittelyistä. Lähdimme purkamaan haastatteluja litteroimalla kaikki 

viisi haastattelua. Litteroitua tekstiä tuli 20 sivua, fonttikokona 11 ja rivivälinä 

1. Äänitteiden kokonaispituus oli 190 minuuttia. Teimme ne peruslitterointina 

ja pyrimme siihen, että litteroinnit olisivat mahdollisimman tarkat. Haastatte-

luissa tuli myös sellaista tietoa, mitkä eivät liittyneet itsenäistymiseen vaan 

vuosia aiemmin Karhukalliossa tapahtuneeseen, joten ne jätimme kokonaan 

pois.  

 

Aineiston analyysimenetelmäksi valikoitui teemoittelu. Haastattelutilanteissa 

nousi vahvemmin esille tietyt aiheet ja teimme molemmat muistiinpanoja haas-

tatteluiden ohessa. Haastatteluiden jälkeen keskustelimme omista havainnois-

tamme ja teimme vielä lisäyksiä muistiinpanoihin. Näiden toimien pohjalta oli 

helpompi lähteä analysoimaan aineistoa teemoittelun keinoin. Aloitimme ana-

lysoinnin lukemalla litteroituja haastatteluja ja merkitsemällä tekstiin muistiin-

panoja sekä tekemällä alustavat teemoittelut. Merkitsemisessä käytimme hy-

väksi eri värisiä kyniä ja näin yhdellä teemalla oli oma värinsä. Haastatteluky-

symys (LIITE 3) paperin otsikot ovat eräänlaisia yläteemoja, joiden alle kuiten-

kin muodostui monia alateemoja. Tekstin käsiteltyä ja merkkausten ollessa 

valmiita, siirsimme kohdat omien teemojen alle, jolloin aineistoa oli helpompi 

hallita. Esimerkiksi yläteeman “arjen taidot” yhdeksi alateemaksi muodostui 

“harjoittelu yksin, muiden nuorten tai ohjaajan kanssa”. 
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Suojellaksemme haastateltavien henkilöllisyyttä, ei työssä ole numeroitu haas-

tateltavia ja näin heidän kommenttejaan ei pystytä yhdistämään. Haastatelta-

vien kommentit merkitään N-kirjaimella. Haastateltavien sukupuolta tai ikää 

emme kerro. Emme myöskään halunneet kertoa tarkkoja lukuja siitä, kuinka 

moni nuorista oli ollut Karhukalliossa avohuollon sijoitettuna tai huostaan otet-

tuna. Osasto Kontio on kehittynyt viimeisten muutamien vuosien aikana, joten 

emme myöskään halunneet kertoa tarkkoja määriä, kuinka moni haastatelta-

vista on itsenäistynyt Kontiosta tai muilta osastoilta. Sitaatteja on myös muo-

kattu niin, etteivät ne sisältäisi tunnistetietoja. 
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8 TULOKSET 
 

 

Tulokset on jaoteltu haastatteluteemojen mukaan. Haastattelussa käsiteltiin 

yhteistyötä ohjaajien ja nuoren välillä sekä perheen mukaan ottamista itsenäis-

tymistyöskentelyyn, asumisharjoittelua, arjen taitoja ja muuttoa pois lastenko-

dista. Kaikki tulokset on muodostettu tutkimusaineiston pohjalta. 

 

 

8.1 Työskentelyn aloitus ja yhteistyö 

 

Itsenäistymistyöskentely oli lähtenyt liikkeelle hieman eri tavoin. Huostaan 

otettuina oleville nuorille oltiin lähdetty puhumaan itsenäistymisestä heidän ol-

lessa noin 16-vuotiaita ja tätä kautta lähdetty pehmentää ajastusta omilleen 

muutosta. Heidän kanssaan oli vähitellen edetty ja pystytty ajan kanssa käy-

mään itsenäistymistä koskevia asioita läpi. Avohuollon sijoitettuna olleen haas-

tateltavan kohdalla työskentely oli epävakaammalla pohjalla; kuten avohuollon 

sijoitukseen kuuluu, oltiin sitä arvioitu kolmen kuukauden välein ja alussa ei 

ollut vielä täysin varmaa kyseisen nuoren itsenäistyminen Karhukalliosta. Jos-

sain kohtaa oltiin todettu paremmaksi jatkaa sijoitusta 18 ikävuoteen asti ja 

näin antaa nuoren itsenäistyä Karhukalliosta. 

 

Mulla katottiin joka 3kk välein, että jatketaanko. Mut 
sit jossain kohtaa katottiin paremmaks tai järkeväm-
mäks kaikin puolin, että jatketaan sinne asti, kunnes 
oon 18. (N) 

 

Huostaan otettuina olleet olivat ehtineet tutustua jo ennen itsenäistymispolun 

alkamista Karhukallioon asuinympäristönä, ohjaajiin, muihin nuoriin sekä las-

tenkodin sääntöihin. Avohuollon sijoitettuna olleen haastateltavan kohdalla ol-

tiin häntä aluksi tutustutettu yhteisöön ja pyritty liittämään mukaan porukkaan. 

Tämän jälkeen oltiin lähdetty selvittämään hänen omia toimintatapojaan asioi-

den hoitamisessa. 

 

Se oli silleen et eka tutustutaan sillee minkälainen mä 
oon ja tälleen et pääsen porukkaan messiin ja näin ja 
tota sit siit jossain kohtiin katottiin et ne halus nähä 
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miten mä toimin mun asioiden kaa ja koulun ja kaik-
kee. (N) 

 

Suurin osa haastateltavista muisteli tehneensä jonkin näköisen suunnitelman 

itsenäistymiselle sekä asettaneensa sille tavoitteita. Kaikilla haastateltavilla oli 

ollut kaksi omaohjaajaa, joiden kanssa oli mahdollisuus käydä tarkempia kes-

kusteluja itsenäistymiseen liittyen. Heidän kanssaan käytiin läpi myös kuukau-

sitiivistelmiä, joihin oli koottu nuoren kuukausittaisia asioita ja samalla keskus-

teltu, mitä asioita pitäisi vielä harjoitella ennen omilleen muuttoa. Yksi haasta-

teltavista muisteli, että muutamia kuukausitiivistelmiä jäi käsittelemättä tai sit-

ten katsoivat pari tiivistelmää kerralla. Tämän haastateltavan mielestä olisi ol-

lut parempi käydä läpi yksi tiivistelmä kerrallaan ja ajallaan, jotta siitä olisi ollut 

enemmän hyötyä. 

 

Yhel kertaa katottiin sit useamman kuukauden 
edestä. Mut ois se varmaan ollu hyvä et ois joka kuu-
kaus kattonu. Ja niiku sitte puolen vuoden joku tiivis-
telmä ois ollu hyvä koska helposti unohtaa juttuja. (N) 
 

Osalla haastateltavista oli haastavia perhesuhteita Karhukalliossa asumisen 

aikana ja he kokivat saaneensa näiden asioiden käsittelyyn tukea ohjaajilta. 

Yksi haastateltava kertoi vanhempansa yrittäneen määrätä liian vahvasti lähes 

täysi-ikäisen nuoren elämää. Tähän liittyen hän muisteli ohjaajien kannusta-

neen häntä päättämään omista asioistaan vahvemmin, mitä vanhemmaksi 

nuori tuli. Häntä oltiin myös kannustettu itsenäistymään, vaikka vanhempi ha-

lusi nuoren muuttavan kotiin. Ohjaajat olivat kehottaneet nuorta selvittämään 

välejään kahdenvälisesti vanhemman kanssa. Haastateltavat kokivat Karhu-

kallion ohjaajien ottaneen perheet hyvin mukaan työskentelyyn, mutta oli per-

heistä kiinni, halusivatko he olla osa työskentelyä. 

 
Jos vanhempi oli ilmaissut jotain niin kyl ohjaajat sa-
noi et saan itekin päättää omista asioista mitä van-
hemmaksi tulin. (N) 

 
Perhettä haluttiin koko ajan ottaa kaikkiin juttuihin mu-
kaan ja sillee ku oli omaohjaaja ja sossu tapaamisii 
mut mun vanhemmat ei halunnu olla siin mukana. (N) 
 

Eräs koki, että ohjaajat eivät halunneet olla epäkunnioittavia vanhempia koh-

taan ja vanhempia oltiin kuunneltu työskentelyn ajan. Eräälle haastateltavalle 
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oli tärkeää tietää, että pystyi puhumaan luottamuksellisesti omaohjaajalle ja 

jos ei halunnut vanhempaa mukaan johonkin, niin nuoren mielipide kuultiin. 

Eräs haastateltava kertoi perhetilanteensa olleen hankala huostaanoton ai-

kana, mistä syystä perhetyö ei ollut onnistunut ja jossain kohtaa koki ohjaajien 

luovuttaneen perhetyön suhteen.  

 

Ohjaajat yritti tosi paljon saada mun vanhemmista jo-
tain kiinni. Ei ne halunnu nii kyl ne jossain kohtii luo-
vutti ku huomattiin et se ei onnistu se perhetyö. (N) 

 

Kaikki haastateltavat kehuivat omaohjaajiaan ja mainitsivat yhteistyön heidän 

välillään hyväksi. He myös kokivat saaneensa olla omanlaisia persooniaan, 

näyttäen tunteensa ja kertoa peloistaan sekä huolistaan avoimesti. Eräs kuvaili 

ohjaajia ymmärtäväisiksi ja että heiltä pystyi pyytämään apua, jos tunsi ole-

vansa yksin asioiden kanssa. Haastateltavat kokivat pystyneensä puhumaan 

kaikkien ohjaajien kanssa, mutta eräs kertoi keskustelleensa vain omaohjaa-

jansa kanssa vaikeimmista ja henkilökohtaisemmista asioista. Haastateltava 

luonnehti keskustelevaksi tavan käydä läpi asioita. Samalla hän muisteli, että 

kaikesta sai sanoa oman mielipiteen ja ohjaajat aina kuuntelivat nuoren perus-

telut, miksi esimerkiksi kotiintuloaika pitäisi nuoren mielestä olla myöhäisempi. 

Nuoret kokivat, että ohjaajille pystyi puhumaan kaikesta, oli tilanne mikä ta-

hansa. Ohjaajat eivät suuttuneet, vaan yrittävät aina ymmärtää nuorta. 

 

Se mikä oli tosi hyvä, mitä mä jo silloin arvostin ihan 
sikana Karhukalliossa, vaik oli rajojen testailua ja pe-
rus teinielämää ja vaik siit just suututtiin välillä mut se 
oli vaan siitä et välittää. Niin ku kuitenkin sai tehdä tai 
ei ollu sellast pelkoo et jota kotona. Siel pysty oikeesti 
olla oma ittensä. Tavallaan näyttää tunteit ja niin. 
Kaikki kuitenki annettiin anteeks.(N) 
 
Mun mielestä sain hyvin apuu kaikessa ja just siel ne 
työntekijät oli niin helposti lähestyttäviä et jos oli joku 
ongelma nii pysty mennä helposti sanomaan et ja 
pyytämään apua. Must tuntuu et ne ihmiset tekee siit 
tai ne ohjaajat tekee siit niin mahtavan paikan. (N) 
 

Lähes kaikki haastateltavat toivat itse esiin, että he eivät kokeneet eriarvoi-

suutta ja heille annettiin vapautta hoitaa omia asioitaan. Heidän mielestään 

tähän vaikutti heidän oma hyvä käytös sekä kyky huolehtia itsestä. 
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Ohjaaja näki et mä osaan hoitaa mun asioita. (N)   
Veikkaan et muhun luotettiin, kun olin kypsempi ja en 
riehunut tms. (N) 

 

Yksi haastateltavista kertoikin kuulleensa muilta nuorilta negatiivista palautetta 

ohjaajista, mutta ei antanut muiden mielipiteiden vaikuttaa omaan hyvään ku-

vaan ohjaajista.  

 

Sit mä olin oon ollu vaan et okoo, mä tykkään silti täst 
ohjaajasta vaik se on sun mielestä ollu paska. (N) 

 

Haastateltavia yhdisti se, että he ovat edelleen tekemisissä omaohjaajiensa 

kanssa. Karhukalliosta ja sen ohjaajista puhuttiin hyvin positiiviseen sävyyn. 

 

Tästä ajasta täällä teki kivan ja miellyttävän et oli pal-
jon hienoja ihmisiä. (N) 
 
Ne ohjaajat on siel niin mahtavii. (N) 

 

Useamman vuoden asuneella nuorella pysyi koko Karhukalliossa asumisen 

ajan sama omaohjaaja ja tämän takia heidän suhteensa oli muodostunut niin 

vahvaksi. Haastateltavan mukaan ohjaaja tiesi, miten nuori käyttäytyy eri tun-

nemyrskyissä ja osasi näin reagoida tilanteen vaatimalla tavalla, kuten anta-

malla nuorelle omaa tilaa. Joillain haastateltavilla oli omaohjaajat taas vaihtu-

neet tiheämpään. Kaikki haastateltavat toivat silti esiin, että nuorilla pitäisi olla 

mahdollisuus vaihtaa omaohjaajaa, jos nuoren ja ohjaajan välit eivät toimisi 

nuoren mielestä. Omaohjaaja nähtiin tärkeänä henkilönä nuoren elämässä, 

koska hänen kanssaan käydään paljon läpi henkilökohtaisia asioita ja yhteis-

työn olisi mahdollisesti tarkoitus kestää useitakin vuosia. Nuoren kynnys pyy-

tää omaohjaajan vaihtoa koettiin kuitenkin liian suureksi. 

 
Se on sellanen mitä ei oikein voi ja nuori viitikään sa-
noo. (N) 
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8.2 Asumisharjoittelu 

 

Asumisharjoittelujaksoja oli kahdella nuorella kaksi jaksoa ja kahdella nuorella 

oli yhdet asumisharjoittelujaksot. Viidennellä haastateltavalla oli kolme jaksoa. 

Kontiosta itsenäistyneiden nuorten ensimmäinen jakso oli noin kuukauden pi-

tuinen, jonka jälkeen palattiin takaisin osastolle. Toinen jakso oli ollut haasta-

teltaville noin 2–4 kuukauden pituinen. Nuoret, jotka asuivat asumisharjoitte-

lussa kerran ja harjoittelut olivat olleet pituudeltaan 6–12 kuukautta, olivat ko-

keneet ajanjaksot riittävinä.  

 

Kaksi tai kolme kertaa asumisharjoitteluasunnossa asuneet kertoivat, että en-

simmäinen asumisharjoittelujakso oli sääntöjen puolesta tiukempi ja viimeiset 

jaksot olivat vapaampia. Yksi haastateltavista toikin ilmi, että Karhukalliossa 

oltiin rentoja, mutta samalla asetettiin myös rajoja. Asumisharjoittelujakson 

olisi saanut kaikkien haastateltavien mukaan keskeyttää painavasta syystä, 

mutta kenellekään ei tullut eteen tällaista tilannetta. Asumisharjoitteluasun-

noissa oli jossain kohtaa ruuhkaa, koska asuntoja on kaksi kappaletta ja koti-

ryhmässä seitsemän nuorta. Asumisharjoittelujaksojen pituuksiin ja ajankoh-

tiin ei saanut tällöin vaikuttaa itse, mikä todettiin ymmärrettäväksi. Eräs kertoi 

toivoneensa pääsevänsä asumisharjoitteluasuntoon jo 16-vuotiaana, mutta 

ohjaajat eivät nähneet sitä tuolloin vielä ideaaliksi. 

 

Asumisharjoittelujaksoista saatiin suurta hyötyä, kun oppi millaista on asua yk-

sin, minkä takia harjoitteluja pidettiinkin tärkeimpinä asioina itsenäistymisen 

kannalta. Asumisharjoittelujakson-/jaksojen jälkeen haastateltavilla oli var-

mempi olo yksin asumisesta.   

 

No se et pääsee just ite tekee kaikkee, just sillä tyylillä 
et asuis omillaan. Nii se on hyvä, kun muuttaa itsek-
seen niin on valmistautunu. (N) 

 

Samalla ilmeni kuitenkin ristiriitaisia tunteita, koska haastateltavat kokivat asu-

misharjoittelujaksojen aikana yksinäisyyttä. Haastatteluissa kävi ilmi, että 

kaikki kaipasivat yksinäisyyttä, mutta samalla myös sosiaalisuutta. Näiden tun-

teiden kanssa nuoret yrittivät tasapainotella. Haastateltavat kokivat yhteisölli-

syyttä, kun omassa kotiryhmässä oli aina muita nuoria ja ohjaajia paikalla, 
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mutta asumisharjoitteluasunnossa piti oppia olemaan yksin, mikä koettiin vai-

keaksi. Muutamissa haastatteluissa haastateltavat kertoivat täyttäneensä ar-

keaan kaikenlaisella tekemisellä vältellen yksinäisyyttä ja näin jälkikäteen aja-

teltuna eivät kokeneet sitä hyväksi keinoksi. Yksi haastateltavista ei uskonut 

ohjaajien tiedostaneen nuoren välttelevän yksinäisyyttä. Asumisharjoittelussa 

koettu yksinäisyys puhutti haastatteluissa. 

 

Noh mul oli aika vaikeeta, kun ihmisiä oli aina ollu ym-
pärillä nii sit yhtäkkiä ei ollukaan. (N)  

 

Yksi haastateltava piti asumisharjoittelujaksojaan riittävän pituisina, mutta ker-

toi viihtyneensä paremmin alhaalla, eli Kontion kotiryhmässä. Kotiryhmää ku-

vailtiin tiiviiksi, mutta alakerta herätti myös ristiriitaisia tunteita. Osaston lähei-

sen sijainnin vuoksi koettiin vaikeaksi oppia sietämään yksinäisyyttä koko-

naan, koska kotiryhmään oli liian helppo mennä. Kontiosta itsenäistyneet 

haastateltavat kertoivat viettäneensä mielellään aikaa alakerrassa. Osalle 

huomautettiin asumisharjoitteluiden aikana liiallisesta kotiryhmässä, eli al-

haalla olemisesta ja puhuttiin myös yksin olemisesta. Haastateltavat luonnehti 

alhaalta saaneen aina turvaa ja tukea, mikä vetikin nuorta sinne. Yksi nuori 

kertoi asumisharjoittelun pehmentäneen laskua omaan asuntoon. Haastatel-

tava uskoi, ettei hänelle olisi jäänyt paljoa käteen ilman asumisharjoittelujak-

soja ja pohti hänellä olleen riippuvainen suhde alakerran yhteisöön.  

 

Haastateltavat muistelivat tavanneensa kerran viikossa vastuuohjaajaa/-oh-

jaajia ja eräs muisteli tehneensä tapaamisilla erilaisia tehtäviä tai pelejä.  

Kaikki haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että tapaamisia oli tarpeeksi, 

koska myös muut ohjaajat kävivät usein katsomassa, miten asunnolla sujui. 

Erään mielestä ohjaajat kävivät alussa liikaakin asunnolla, mutta haastatte-

lussa sanoi sen olleen nyt jälkikäteen ajateltuna vain hyvä asia, koska ei sen 

ikäisenä tiedä vielä mistään mitään. Typeräksi oltiin koettu, kun oli pitänyt 

käydä näyttäytymässä ohjaajille iltaisin, ettei ole esimerkiksi humalassa. Mutta 

nyt jälkikäteen ajateltuna se ei tuntunut enää tyhmältä. Haastateltava kertoi 

siivoamisen olleen raskasta ja tiskivuorien kasvaneen helposti. Ruuanlaitto ko-

ettiin myös toisinaan raskaaksi. 
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Alhaalla on jatkuvasti ruokaa tarjolla ja siistiä, mutta 
ylhäällä oli vähän... niin et joko sä kokkaat tai et syö. 
(N)  

 

Nii tietty silloin se tuntu super tyhmältä, miks näin teh-
dään enkä ois todellakaan halunnu, et tavallaan toi 
ois sellanen mitä voi kritisoida, mut ku myöhemmin 
tajuu sen, et se on ollu omaks parhaaksi. Mut kyl se 
on hyvä ku ei 16v tiedä yhtään mitään yksin asumi-
sesta nii oli se hyvä et tuleeki kattoo.(N) 

 

Haastatteluissa pohdittiin keinoja, miten mahdollisesti pystyisi paremmin val-

mistautumaan omilleen muuttoon ja harjoitella sen tuomaa yksinäisyyttä. Eräs 

oli sitä mieltä, että asumisharjoitteluasunto voisi sijaita muualla Espoossa eikä 

samassa talossa, jolloin kynnys käydä kotiryhmässä kasvaisi. Muuten haasta-

teltavat olivat olleet tyytyväisiä. 

 
 

8.3 Arjen taidot 

 

Arjen taitojen harjoittelu oli yksi tärkeimpiä asioita itsenäistymisen kannalta. 

Haastateltavat kertoivat harjoitelleensa avustettuna ja/tai itsenäisesti ruoan-

laittoa, taloudesta huolehtimista, siivoamista, hygieniaista huolehtimista ja 

pyykinpesua. Jokainen haastateltava oli oppinut talouden huolehtimisesta ja 

rahan käytöstä sekä osa oli oppinut vielä jonkun toisen arjen taidon Karhukal-

liossa asuessaan.   

 

Moni nuori tarvitsi apua ja sitä sai. (N) 
 

Yksi haastateltavista kertoi, että hänen ja omaohjaajan yhteinen siivous jäi te-

kemättä asumisharjoitteluasunnolla. Näin ollen siivoustaidot jäivät puoli tiehen, 

koska hän koki, että olisi tarvinnut enemmän apua siivouksessa. Erityisesti en-

simmäisen asumisharjoittelujakson aikana hän olisi kaivannut yhdessä läpi-

käyntiä ja kädestä pitäen ohjaamista, mutta oli vain saanut paperilla kohdat 

mitkä piti tehdä. 

 

Mä en tosi pitkään tienny et vessaa pitäis siivoo tai 
jotain tällast. (N) 
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Kontiossa on järjestetty teemailtoja siitä lähtien, kun ryhmästä on tullut it-

senäistyvien nuorten osasto. Teemailloissa oli aina joku yhteinen teema, kuten 

taloudenhoito, ruoanlaitto tai päihteet. Teemaillat olivat neljälle haastatelta-

valle tuttuja ja ne oli koettu hyviksi. Haastateltavien mukaan ohjaajat kysyivät 

toiveita teemailtoihin. Teemailloissa olleet haastateltavat olivat panneet mer-

kille, ettei monet nuoret osallistuneet niihin ja muut nuoret olivat miettineet, 

miksi heidän täytyisi osallistua. Eräs haastateltava koki, että yhdessä tekemi-

nen oli teemailtojen parasta antia, eikä pelkkä kuulolla oleminen. Hän olisi kai-

vannut, että nuoret ja ohjaajat olisivat useammin lähteneet viettämään iltaa 

Karhukallion ulkopuolelle. Eräässä haastattelussa haastateltava esitti, että 

teemailloista olisi voinut tehdä hauskempia, jotta kaikki olisivat olleet kiinnos-

tuneita osallistumaan.  

 

Et se ois ollu kiva et oltais lähetty johonkin, vähän 
niiku käytännössä tekemään jotain. (N) 

 

Osalla haastateltavilla oli ollut erilainen itsenäistymispolku. Itsenäistyminen ei 

ollut tapahtunut Kontiosta, sillä Kontio ei ole ollut siihen aikaan itsenäistyvien 

osasto. Muissa kotiryhmissä oli ollut silloin muita nuorempia lapsia, eikä aino-

astaan samassa tilanteessa olevia itsenäistyviä nuoria. Näin ollen teemaillat 

eivät toteutuneet heidän kohdallaan. Haastatteluissa sivuttiin nykyistä itsenäis-

tyvien kotiryhmää ja kuuleman perusteella koettiin, että tällaisesta kotiryh-

mästä olisi ollut hyötyä myös muilta osastoilta itsenäistyneille nuorille. 

 

Haastatteluissa puhuttiin nuoren arjen taidoista, joihin kuuluivat myös soitot 

esimerkiksi terveyspalveluiden ajanvaraukseen. Osa haastateltavista koki oh-

jaajien olleen toisille nuorille tiukempia ja toisille löysempiä; toisten puolesta 

hoidettiin enemmän asioita kuin muiden, mikä aiheutti nuorissa ärtymystä. 

Eräs haastateltava tiivisti tärkeimmäksi oppimaakseen asiaksi sen, että tuli 

rohkeammaksi hoitamaan asioitaan. Hän kertoi säästäneensä ensimmäisestä 

kerrasta muiston, kun oli itse hoitanut omat asiansa ilman ohjaajan tukea. Mo-

net muistelivat harjoitelleensa soittamista palvelunumeroihin ja saaneensa sii-

hen tukea, kuten ohjaajan kaiuttimen vieressä mukana soittamassa. Tuen 

kautta saatiin varmuutta. 
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Mul on ollu aina se et mä en uskalla ite soittaa nii nyt 
mä nykyään uskalla. (N) 
 

Yksi haastateltavista kertoi yrittäneensä saada aina ohjaajia varaamaan hä-

nelle palveluita, mutta itsenäistymisprosessin loppupuolella joutui itse sen te-

kemään, ja tämän hän näki nyt hyvänä asiana. Toisellakin haastateltavalla oli 

samanlaiset ajatukset tällä hetkellä asiasta.  

 

Sanottiin et soita ite. Se oli ihan okoo. Ja kyl se on 
ihan hyvä et teki silleen. (N)  

 

Sunnuntaisin olleet ruokavuorot kuuluivat vuorotellen kaikille ryhmässä asu-

ville nuorille, mutta erään haastateltavan mukaan ohjaajat antoivat toisten lip-

sua ruokavuoroista ja näin jotkut eivät tehneet ruokaa juuri laisinkaan.  Tämä 

oli erään haastateltavan mukaan ohjaajakysymys.  

 
Osa nuorista lipsu siitä ja ohjaajat sitten päästikin siitä 
tai näin. (N) 

 

Rahasta puhuminen ja taloudelliset asiat muodostuivat tärkeimmiksi opituiksi 

asioiksi. Rahankäyttöä ei oltu käyty läpi kaikissa kodeissa millään tasolla en-

nen Karhukallioon muuttoa, joten sen opettelu oli tullut tarpeeseen. Osa muisti 

käyneensä ruokakaupassa ohjaajan kanssa opettelemassa mitä kannattaisi 

ostaa ja miten olla säästeliäs. Nämä koettiin hyviksi keinoiksi. 

 

Rahankäytön oppi, mitä kotona ei oltu opeteltu. (N) 
 

Silleen näytettiin et mitä kannattaa tehä, mitä kannat-
taa ostaa kaupasta, miten voi olla säästeliäs ja sun 
muuta. (N)  

 

Eräs haastateltava kertoi käyneensä kuitteja tarkemmin läpi ohjaajien kanssa, 

koska yksi hänen itsenäistymisen tavoitteistaan liittyi ruokaan. Kuiteista pal-

jastuneet ostokset hävettivät nuorta, vaikka vääriä valintoja kaupasta ei kriti-

soitu ohjaajien taholta, mutta itse hän ei olisi halunnut käydä kuitteja niin tar-

kasti läpi. Nuori silti koki sen olleen jollain tavalla hyödyllistä ja tarpeellista, 

vaikka kuvaili sitä kyttäykseksi. Rahaa riitti juuri ja juuri, mutta siinä oppi, ettei 

rahaa ollut mihinkään ylimääräiseen. Eräs haastateltava kertoi ohjaajien pelo-

telleen sosiaalietuuksien määrästä. 
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Ohjaajat jopa pelotteli, et ei se toimeentulotuki esim. 
kauheen iso oo. (N) 

 

Karhukallion ilmapiiriä luonnehdittiin avoimeksi, itsenäiseksi ja nuorille annet-

tiin omaa tilaa hoitaa asioitaan ilman muistuttelua ja vahtimista. Yksi haasta-

teltava olisi kaivannut enemmän tukea hygieniasta huolehtimiseen asuessaan 

asumisharjoitteluasunnossa, vaikka olisikin kokenut sen samalla ärsyttävänä. 

Hänen mukaansa mahdolliset muistuttelu viestit ohjaajilta olisivat auttaneet hy-

gieniasta huolehtimisessa. 

 

 

8.4 Muutto Karhukalliosta 

 

Muuttoa oli käyty kaikkien haastateltavien kanssa läpi. Omaohjaajien kanssa 

oli tutustuttu vakuutuksiin, sähkösopimuksiin ja mitä kaikkea omaan kotiin pi-

täisi hankkia. Kaikki haastateltavat kertoivat käyneensä omaohjaajien kanssa 

läpi tulevaa tukiverkostoa ja kenelle esimerkiksi soitetaan, jos kodissa menee 

jotain rikki. Jälkihuollon kanssa pidettiin myös tapaamisia. Omilleen muuttoa 

odotettiin, mutta samalla sitä myös jännitettiin. Monet kokivat jännittäneensä, 

kun aikuisen tuki tulisi katoamaan. Karhukalliosta ei olisi haluttu välttämättä 

edes muuttaa pois sillä hetkellä ja muutto aiheuttikin haikeita tunteita. 

 

Kyl mua just pelotti ihan sikana, en tienny yhtään pär-
jäänkö ja ku on just tottunu et aina on jotain ympärillä 
ihmisiä ja sit on kokonaan ihan yksin. (N) 
 
Tuli haikee olo kun menin tästä ohi kouluun bussilla 
ensimmäisen kuukauden ajan. (N) 
 

Itse muuttoa kaksi nuorista kuvaili nopeaksi. Toisellekin tuli yllättäen asunto 

ennen 18-vuotis syntymäpäivää, mikä oli harmittanut, koska olisi toivonut asu-

vansa loppuun asti Karhukalliossa. Muutto oli tullut nopeasti ja samalla nuori 

oli jättänyt päivässä taakseen hektisen lastenkodin arjen ja yhteisön, missä on 

elämää ympäri vuorokauden. 

 

Se oli sillee et yhes päiväs muutto. (N) 
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No ku se meni silleen, että sossu soitti et sait asunnon 
ja mut muutettiin tyylii seuraavana päivänä. (N) 
 
Sit ku sä muutat yhtäkkii nii siin tulee aika iso shokki 
et tulee tosi yksinäistä et sit pitää ns. oppii olemaan 
yksin ja sekin on tosi vaikeeta. (N) 

 

Kaikilla haastateltavilla oli ollut loppuneuvottelu. Loppuneuvotteluissa oltiin 

käyty läpi yhteenveto. Osa haastateltavista muisti heille sanottavan, että osas-

tolle saa soittaa hädän tullessa, vaikka olisikin muuttanut pois Karhukalliosta. 

Karhukallio auttoi myös nuoren jo muutettua pois muun muassa kuskaamalla 

tavaroita nuoren uuteen kotiin. Yhdessä haastattelussa haastateltava kertoi, 

kuinka lastenkodista muutto vaikutti tukeen, kun ei ole ohjaajia keneltä pyytää 

apua hädän tullessa tai vanhempia mukana nuoren elämässä. 

 

Kerran mua ahdisti olla niin paljon yksin et meinasin 
saada yksin himas paniikkikohtauksen.  
Siin vaihees mä soitin mun kaverille et mä en voi olla 
enää yksin. Mut tota ne on ollu sellasii hetkii et siis et 
on ollut tosi pitkään jonkun kanssa ja sit sä oot yksin. 
Tosi hankalaa mut onneks on aina kaverit kelle voi 
soittaa. (N) 

 

Eräs haastateltavista toi ilmi, että hänellä ei ollut sosiaalityöntekijää puoleen 

vuoteen ja hänen jälkihuoltonsa alkoi myös kaksi kuukautta liian myöhään. 

Haastateltava ei ollut syyttänyt ohjaajia näistä asioista, mutta ajatteli nyt, että 

ohjaajat olisivat voineet toimia vielä vahvemmin nuoren äänenä. Samoin haas-

tateltava koki, että ohjaajien olisi pitänyt kertoa hänelle, että jälkihuolto alkaa 

myöhässä, koska tämä oli käynyt hänelle ilmi vasta jälkikäteen. Jälkihuollon 

tarjoamaa tukea haastateltavat mainitsivat lyhyesti, kun pohtivat lastenkodin 

tarjoaman tuen loppumista. Jälkihuollon jatkumo nähtiin hyvänä, mutta tukea 

ei voitu verrata Karhukallion tarjoamaan tukeen ja ohjaukseen.  

 

Kylhän mulla on jälkihuollosta ohjaaja mut ei senkaa 
oo tietenkään niin läheinen. Se on vähän eri asia ja 
sitä näkee niin harvoin. (N)  

 

 

 



48 
 

 

8.5 Ajatuksia Karhukalliosta 

 

Haastateltavista lyhyimmän ajan asunut nosti haastattelussa esiin, että hän 

asui mahdollisesti liian lyhyen aikaa Karhukalliossa, jotta pystyisi kertomaan 

kehittämisehdotuksia. Kaikki kokivat itsenäistymisen sujuneen hyvin. Yksi 

haastateltavista koki saaneensa vaikuttaa vähiten arkirytmiinsä ja erityisesti 

aamuherätyksiin, mutta muuten haastateltavilla ei ollut negatiivista sanottavaa 

vaikutusmahdollisuuksistaan. Haastateltavat kokivat tulleensa kuulluiksi ja 

saaneensa vaikuttaa omaan itsenäistymiseensä sekä kaikki kertoivat koke-

neensa tulleen hyväksytyiksi juuri sellaisina kuin ovat. Karhukallio lastenkotina 

nähtiin hyvänä paikkana kasvaa kohti aikuisuutta. 

 

Et siel tarjottiin nuorille niin monia asioita et yleisesti 
Suomes on tosi hyvin noi asiat. Monesti laitosnuoret 
voi asuu paremmin kuin kotona asuvat. Aina oli ruo-
kaa ja ei tarttenu miettiä, jos jääkaappi on tyhjä. En 
osais kuvitella mitä muualla olis ollu. (N) 

 

Tavallaan just sitä niitten ohjaajien niiku ymmärtäväi-
syyttä ja kaikkee tätä toivoisi, että ois joka paikassa 
koska mul on kans kavereita, jotka on ollu muissa lai-
toksissa nii ei todellakaan ollu noin hyvin tai just ku 
ollaan puhuttu niiden kaa ja oon sanonu et oon viih-
tyny nii ne ei pysty ymmärtämään sitä, miten sä oot 
voinu viihtyy laitoksessa. (N) 

 

Lopuksi haastateltavia pyydettiin kuvailemaan Karhukalliota ja sen antamaa 

tukea kolmella adjektiivilla tai jollain muulla keinolla, minkä itse kokee luonte-

vimmaksi. Näin Karhukalliota kuvailtiin:  

 

Yhteisöllistä, rentoa, helppoa. (N) 
 
Kodikas paikka, en osais kuvitella mitä muualla ois 
ollu. (N) 
 
Hyödyllistä, mielenkiintoista, tarpeeksi. (N) 
 
Rento, kuunteleva, järkevä. (N) 
 
Ymmärtäväistä, tuki hyvää, kokonaisuus toimiva. (N) 
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9 TUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

Työmme tarkoituksena oli selvittää nuorten kokemuksia itsenäistymisestä ja 

sen aikana saadusta tuesta. Sekä siitä, mitä nuoret mahdollisesti olisivat kai-

vanneet lisää kyseistä ajanjaksoa ajatellen ja miten he saivat vaikuttaa omaan 

itsenäistymisprosessiinsa. Haastateltavat olivat hyvin yksimielisiä koskien Kar-

hukalliota ja sen ohjaajia; kumpaakin kehuttiin vuolaasti ja Karhukallio oli ollut 

merkittävässä roolissa aikuisuuden lähestyessä. Karhukallio oli tarjonnut mo-

nipuolista tukea ja ohjausta itsenäistymisprosesseissa. Kaikki haastateltavat 

olivat oppineet jotain uutta sekä harjoitelleet jo valmiiksi omattuja taitoja, joita 

tarvitsisi jokapäiväisessä elämässä. Yleisesti haastateltavat kokivat, että sai-

vat vaikuttaa itsenäistymisprosessiinsa, koska heidän mielipiteistään oltiin oltu 

kiinnostuneita ja niitä oli kyselty. 

 

Kuten aiemmin viittasimme Mannerheimin lastensuojeluliiton nettisivuun 

(2018), tarvitsee nuori positiivisen kehityksensä kannalta vapauksia ja liikku-

matilaa sekä kohtuullisia rajoja. Karhukalliossa oli ohjaajien asettamia sään-

töjä ja toimintatapoja, jotka tuovat arkeen sujuvuutta sekä turvaa. Ohjaajat ot-

tavat luonnollisesti vanhemman roolia, koska he vastaavat pääosin arjen su-

juvuudesta, toki yhteistyössä vanhempien kanssa. Haastatteluissamme kriti-

soitiin tiettyjä sääntöjä, mutta tällä hetkellä nuoret kuitenkin ajattelivat sääntö-

jen olleen asianmukaisia ja tärkeitä täysi-ikää lähestyvälle nuorelle.  Nuorille 

laadituilla päiväohjelmilla oli tarkoituksena pitää yllä arjen rytmiä. Järjestely oli 

koettu ärsyttävänä, mutta nyt ymmärrettävänä; ohjaajat halusivat aktivoida toi-

mintaan, mutta nuori koki, ettei pystynyt vaikuttamaan asiaan. Rajat tukevat 

nuorten kasvua ja kehitystä sekä luottamussuhdetta ohjaajiin ja tämän vuoksi 

asiat nähtiin jo eri valossa. 

 
Reinikaisen (2009, 149) tutkielmassa kerrottiin nuorten ajatuksista, mitä omi-

naisuuksia hyvän työntekijän kuuluisi omata. Tekemissämme haastatteluissa 

nuorten kommenteista välittyi kuva, että ohjaajat ovet tehneet työtä sydämellä 

ja olleet aidosti kiinnostuneita nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan. Haastatel-

tavat olivat saaneet paljon henkistä tukea ohjaajilta esimerkiksi haastavissa 

perhetilanteissa ja tätä tukea ei voida mitata numeroissa tai edes sillä hetkellä. 
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Tuki näkyy vielä vuosia Karhukalliosta pois muuton jälkeenkin ja kantamaan 

nuoria pitkälle aikuisuuteen. Osastolle oli ollut lupa soittaa muuton jälkeenkin. 

Nuorista on välitetty yksilöllisellä tasolla ja heidän pois muuttonsa lastenko-

dista ei ole ollut yhdentekevää ohjaajille. Karhukallion ohjaajat ovat olleet kiin-

nostuneita nuorista muutenkin kuin ammattiensa puolesta, kuten Reinikaisen 

tutkielman (2009, 149) nuoret toivoivat ohjaajien toimivankin. Haastateltavat 

pitävät ohjaajiin yhteyttä tänäkin päivän, mikä vahvistaa käsitystä, että Karhu-

kalliossa on luotu elämänmittaisia ihmissuhteita. On tärkeää, että mahdollisesti 

monien vuosien asumisen jälkeen nuori voi edelleen kokea, että hänestä on 

aidosti välitetty.  

 

Haastateltavilla oli ollut haastavia perhetilanteita ja lastenkodin jäätyä pois tu-

kiverkostosta, nuori oli kokenut olevansa melko yksin. Vaikka jälkihuolto on 

mukana arjessa, ei työntekijöiden kanssa ehdi saada yhtä syvällisiä suhteita. 

Tällä hetkellä yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen lasten-

suojelun jälkihuollon ikärajan nostamisesta 25 vuoteen, jolloin asia on me-

nossa valiokunnan käsittelyyn (Alanko-Kahiluoto 2018. Tiedotteet ja kannan-

otot). Uutinen on askel eteenpäin, mutta haastattelujen perusteella nuoret ko-

kivat pelottavaksi muuttaa pois lastenkodista täydestä tuen piiristä yhdessä 

päivässä. Vastakohta täydestä tuen piiristä tyhjän päälle jäämiseen kerrottiin 

olleen yllättävän voimakas ja pelottava kokemus. Olisiko meillä kuitenkin re-

sursseja kehittää jotain välimuotoa laitoksen ja jälkihuollon väliin, etteivät nuo-

ret kokisi pudotusta niin suurena ja radikaalina?   

 

Omaohjaajan merkitys on toisille nuorille merkityksellisempi kuin toisille. Kivi-

sen oppaassa (i.a.) kerrottiin nuoren tarvitsevan läheisten ihmissuhteiden tu-

kea aikuisuuden kynnyksellä. Ne nuoret, kenellä ei ole välttämättä suhteita 

vanhempiin tai muuhun lähiverkostoon, voivat tukeutua yhä syvemmin ohjaa-

jiin ja erityisesti omaohjaajiin. Karhukallio on ollut osalle koti monien vuosien 

ajan ja osaltaan tämä koti sekä turvapaikka on viety nuorilta päivässä. Haas-

tateltavilla oli tiedossa, minä ajankohtana he muuttavat pois Karhukalliosta, 

mutta silti joillekin se oli tullut yllättäen ja liian nopeasti. Haastateltavat ajatte-

livat, että he eivät saaneet vaikuttaa pois muuttoihin haluamallaan tavalla. Oh-

jaajat olivat kannustaneet ja tukeneet haastateltavia omilleen muutossa. Muu-

tenkin omaohjaajat olivat toimineet samaistumisen kohteina ja merkityksien 
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avaajina nuorille, niin kuin Kiiskinen ja Eskelinen (2018, 23-24) luettelevat 

nämä omaohjaajan tehtäviksi. Mielestämme haastatteluiden perusteella nuo-

ret olisivat kaivanneet kuitenkin vielä lisää tunnetta siitä, että he tulevat pärjää-

mään -kannattelua. Toisaalta, olisiko se edes hyvä asia, jos nuoret luottaisivat 

itseensä täysin? Näin ollessa nuoret voisivat mahdollisesti hoitaa asiansa ko-

vin itsenäisesti, vaikka heillä ei olisi tietoa tai taitoa ja torjuisivat jälkihuollon 

avun. 

  

Kuten Pukkio ja Hoikkala (2016, 22) kirjoittavat jälkihuolto-oppaassa, sijais-

huollon päättävillä nuorilla on vaara pudota sosiaaliseen tyhjiöön. Karhukalli-

ossa perheitä oltiin otettu aktiivisesti mukaan työskentelyyn ja Karhukallio oli 

tehnyt nuorten mielestä voitavansa perhesuhteiden ylläpitämisessä ja paran-

tamisessa. Toisaalta voidaan ajatella, että lastensuojelun harteille ei voi kaa-

tua kaikki lastenkodeista muuttaneiden ja täysi-ikäisten nuorten asiat. Mieles-

tämme olisi hyvä pohtia miten nuoren lähiverkosto saataisiin ymmärtämään 

heidän tarjoaman tuen tärkeys nuoren muuttaessa pois laitoksesta.  
   
Reinikaisen (2009, 84) tutkielman mukaan sijaishuollosta itsenäistyvät nuoret 

kokevat pelkoa ja epävarmuutta, koska ajattelevat olevansa valmistautumat-

tomia uuteen elämänvaiheeseen. Karhukalliossa itsenäistymiseen liittyviä asi-

oita käytiin läpi nuoren tarpeista käsin ja nuorta oltiin valmisteltu monipuolisella 

tuella sekä ohjauksella. Omaohjaajakeskusteluja oli ollut riittävästi ja arjessa 

oli muutenkin käyty tärkeitä keskusteluja tulevasta.  

 

Teema-illat toivat nuoret yhteen harjoittelemaan ja oppimaan uutta, mikä loi 

yhteenkuuluvuuden tunnetta, kuten monissa perheissäkin on ja kuten Hotari, 

Oranen & Pösö (2013, 149) osallisuuden tunteen määrittelevät; osallistumalla 

yhteisön toimintaan luodaan pohjaa omalle identiteetille. Vertaisten tuki voi-

daan myös mitata korvaamattomaksi Karhukallion jäädessä taakse, mutta ys-

tävyyssuhteiden jatkuvan tiiviinä sijaishuollon päätyttyäkin. Muutamissa pie-

nissä asioissa olisi kaivattu syvempää tukea, kuten siivoukseen yhdessä oh-

jaajan kanssa. Joidenkin haastateltavien kanssa tämä oli joltain osin unohdettu 

tehdä. Muutenkin laitoksissa, joissa laitosapulainen siivoaa yleiset tilat kuten 

vessat, eivät nuoret välttämättä koskaan tiedä niiden siivottavan tai miten ne 

siivotaan.  
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Huostassa olleet ovat tienneet jo hyvissä ajoin, että itsenäistyvät Karhukalli-

osta ja ovat oikeutettuja jälkihuoltoon. Prosessi oli alkanut ajoissa ja nuoret 

olivat kokeneet saaneensa vaikuttaa prosessin kulkuun. Yhdessä tapauk-

sessa kävi ilmi, kuinka nuori ei ollut alussa tiennyt, mistä itsenäistyy ja saako 

jälkihuoltoa, koska hän oli ollut avohuollon sijoitettuna. Tulisi ottaa huomioon, 

mihin tilanteeseen nuoret asetetaan, kun sijoitetaan lähes täysi-ikäisinä ja 

jatko on epävarmaa sijoituksen alussa. Nuoren kuuluisi olla tietoinen, että 

mistä hän itsenäistyy ja saako jälkihuoltoa. Mielestämme on kohtuutonta, että 

jos päädytään avohuollon sijoitukseen tuossa vaiheessa niin heti ei kuitenkaan 

lähdetä rakentamaan pitkäaikaisempaa sijoitusta. Nuorelle tulisi näin turvalli-

sempi tunne, että siihen laitokseen hän voi asettua nyt pidemmäksi aikaa. Asu-

minen laitoksessa jää muutenkin lyhyeksi jo lähes täysi-ikäisellä nuorella, niin 

olisi tärkeä pystyä heti alusta alkaen keskittymään itsenäistymiseen ja sen lä-

pikäymiseen ohjaajien avustuksella.  
  
Lastensuojelulaitoksista muuttavat nuoret ovat erityisessä asemassa itsenäis-

tymisessä. He ovat pakotettuja muuttamaan pois laitoksesta eikä neuvottelu-

varaa ole nuorella itsellään. Tämä voi aiheuttaa meidän mielestämme nuorella 

kahta reaktiota itsenäistymisvaiheessa. Joko nuori haluaa oppia mahdollisim-

man paljon omien asioiden hoidosta, jotta voisi pärjätä omillaan. Tai vastare-

aktion, ettei nuori aio tehdä mitään oman itsenäistymisharjoittelunsa eteen, 

koska häntä velvoitetaan harjoittelemaan. Lastensuojelulaitoksista itsenäisty-

vien nuorten täytyy siis olla jo hyvin varhaisessa vaiheessa kypsiä ennen täysi-

ikäisyyttä, jotta pystyvät ottamaan kaiken hyödyn irti laitoksen tuesta ja ohjauk-

sesta.  

 

 

9.1 Tutkimuksen hyödyllisyys ja jatkotutkimukset 

 

Itsenäistyminen ja muutto omaan kotiin on yksi nuoruuden suurimpia muutok-

sia. Karhukalliosta itsenäistyneet nuoret ovatkin parhaita asiantuntijoita kerto-

maan omia kokemuksiaan Karhukalliosta itsenäistymisestä. Näitä asiantunti-

joita ei varmasti voi koskaan kuulla tarpeeksi. 
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Työssämme huomasimme luonnollisestikin ajan vaikuttaneen haastateltavien 

muistoihin. Olisi mielenkiintoista haastatella nuoria juuri siinä kohtaa, kun he 

ovat saaneet oman asunnon avaimet ja laitoselämä on taakse jäänyttä. Tällöin 

kokemukset olisivat tuoreempana muistissa. Yleisesti kuitenkin voidaan aja-

tella, että positiiviset muistot Karhukalliosta olisivat olleet heillä myöhemminkin 

kuin nyt haastateltuna. Toisaalta pieniä yksityiskohtia hiotessa voisi olla suo-

tavaa haastatella nuoria heti omilleen muuttaessa. 

 

Nuorten kokemukset sijaishuollosta ja itsenäistymisestä eroavat paljolti toisis-

taan, koska osa on ollut hyvin tyytyväisiä sijoitukseen ja toiset taas muistelevat 

katkeruudella (Törrönen & Vauhkonen 2012, 91). Me saimme haastateltavaksi 

yhden neljäsosan, joka on pieni osa kokonaisuutta. Haastattelujen perusteella 

voidaan kuitenkin tulkita, että haastateltavat olivat olleet hyvin tyytyväisiä Kar-

hukallion itsenäistymisprosessiin. Tämä tieto tietenkin hyödyttää Karhukalliota 

jatkon suhteen, kun kuulevat entisten asiakkaidensa olleen tyytyväisiä koko-

naisuuteen ja yksilöineet Karhukallion laitoksena, jonka ihmiset tekevät siitä 

niin erityisen paikan asua. 

 

Hotari, Oranen & Pösö (2013, 155-157) puhuivat osallisuuden huomioimisesta 

lastensuojelutyötä kehitettäessä. Lasta tulisi kuulla ehkäisevästä lastensuoje-

lusta aina jälkihuoltoon asti. Opinnäytetyötämme vastaavanlaisia tutkimuksia, 

eli lasten ja nuorten ääntä tarvitaan, jotta lastensuojelun työskentelytapoja voi-

taisiin kehittää ja tehdä niistä yhä asiakaslähtöisempiä. Parhaimmillaan näin 

lastensuojeluasiakkaiden määrien olisi mahdollista lähteä laskuun ja paino-

piste siirtyisi ennalta ehkäisevään työhön. 

 

 

9.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Työelämälähtöisen opinnäytetyön edetessä täytyi meidän perehtyä tutkimuk-

sen luotettavuuteen ja eettisesti hyvän tutkimuksen ominaisuuksiin. Prosessin 

aikana olemme kiinnittäneet huomiota tutkimushenkilöiden valintaan, haastat-

telupaikkoihin ja luottamuksellisuuden sekä vapaaehtoisuuden kysymyksiin. 

Tutkimuksemme viisi haastateltavaa valikoitui kaiken kaikkiaan 19 nuoren lis-
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talta, sillä nämä olivat ainoat, jotka vastasivat kirjallisesti suostuvansa haastat-

teluumme. Pienen otoksen vuoksi emme voi yleistää tuloksia. Pohtiessamme 

tutkimuksemme luotettavuutta ja eettisyyttä haastattelupyyntö- kirjeisiimme 

vastaamattomien nuorten kokemus itsenäistymisestä voisi olla toisenlainen 

kuin haastateltavien. Millainen kokemus lastenkodista olisi niillä nuorilla, jotka 

eivät halunneet tai pystyneet osallistumaan haastatteluun? Jäikö joku osallis-

tumatta, koska ei halunnut palata lastenkodin aikaisiin muistoihin? Osuiko 

otokseemme osa niistä nuorista, joilla oli vain positiivisia ajatuksia Karhukalli-

osta? 

 

Kirjeissä (LIITE 2) kerroimme nauhoittavamme haastattelut ja poistavamme 

nauhoitteet litteroituamme ne kirjalliseen muotoon. Kirjeessä painotettiin va-

paaehtoisuutta ja mainittiin tutkimuksemme tarkoitus sekä päämäärä. Tutki-

muslupa anottiin Espoon kaupungilta. Jo suostumuskirjeissä, sekä itse haas-

tattelun alussa kerroimme nuorelle lyhyesti, mitä haastattelu pitäisi sisällään ja 

mitä opinnäytetyömme käsitteleekään. On eettisesti perustelua, että tiedonan-

taja tietää haastattelun aihepiirin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 86).  

 

Tutkimusmetodina haastattelun luotettavuutta voi heikentää se, että haastatel-

tava voi antaa sosiaalisesti toivottuja vastauksia. Tämän lisäksi haastateltava 

voi antaa tietoja, joita tutkija ei ole kysynyt. Haastattelusta saatu tulos on kiinni 

asia- ja tilanneyhteydestä. Tämä voi johtaa siihen, että tutkittava voi puhua 

haastattelussa muuta, kuin todellisuudessa ajattelee. Ja tämä taas vaikuttaa 

tutkimustuloksiin; tuloksia ei voida yleistää. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2007, 202.) Luotettavuutta voi myös heikentää se, että ajan kuluessa koke-

mukset muuttuvat ja niihin voi syntyä uusia nyansseja uusien elämänkokemus-

ten, sekä asioiden unohtamisen myötä. Kokemuksen esille tuomiseen vaikut-

taa paljolti se, miten haastateltava on prosessoinut ehkä vaikeitakin kokemuk-

siaan. (Uusitalo 2018, 112.)  

 

Kokemusasiantuntijuuteen perustuvassa tutkimuksessa on syytä muistaa, että 

kokemusasiantuntijoiden omakohtaiset kokemukset eivät kaikilta osin ole aina 

yleistettävissä, eikä yhden vastaajan mielipide vastaa koko viiteryhmän ajatuk-

sia. Kokemusasiantuntijuuden kautta voidaan parantaa palveluiden laatua ja 

tarkoituksenmukaisuutta tai paljastaa epäkohtia. (Uusitalo 2018, 109-110.) 
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Kaikilla haastateltavilla oli omaa halua ja kykyä hoitaa omia asioitaan. Tämä 

johti siihen, että he kokivat olleen helppoa asua Karhukalliossa ja heitä oltiin 

kohdeltu hyvin. He olivat myös panneet merkille, että Karhukalliossa oli sa-

maan aikaan nuoria, ketkä eivät osallistuneet yhteiseen toimintaan. Näiden 

ryhmistä pois jättäytyneiden nuorten kokemus itsenäistymisestä voisi olla toi-

senlainen kuin haastateltavien. 

 

Tekemämme haastattelut tapahtuivat kunkin nuoren kanssa ennalta sovituissa 

paikoissa. Yhden haastattelun toteutimme kahvilassa. Neljä viidestä nuoresta 

halusi tehdä haastattelun Karhukallion tiloissa, jolloin mahdollisuus heidän tul-

van nähdyksi oli olemassa. Jos haastateltavat ovat huomanneet ennen haas-

tattelua tulleensa nähdyksi niin siinä on suuri riski, että nähdyksi tuleminen on 

voinut vaikuttanut vastauksiin ja näin luotettavuuteen. 

 

Meillä molemmilla oli kokemusta ja tietoa lastensuojelulaitoksesta itsenäisty-

misestä ja koemme, että asialla on sekä hyviä että huonoja merkityksiä; omat 

tiedot ja ajatukset ovat olleet taustalla vaikuttamassa, mutta toisaalta auttaneet 

syventymään opinnäytetyön johtopäätöksissä. Omia ajatuksiamme pyrimme 

esittämään vain johtopäätöksissä, jotta tulokset erottuisivat omista ajatuksis-

tamme. 

 

 

9.3 Opinnäytetyö oppimisprosessina 
 

Kuten johdannossa jo kerrottiin, oli aihe muodostunut meille molemmille tärke-

äksi viimeisen vuoden aikana. Oma kiinnostuksemme ja työelämän saama 

hyöty motivoivat meitä tekemään opinnäytetyötä aktiivisesti kuluneen syksyn 

2018 aikana, töidemme ohessa. Syksyllä toinen meistä teki pitkää sijaisuutta 

toisessa Espoon lastensuojelulaitoksessa, mistä myös itsenäistyy nuoria. Toi-

nen taas teki lyhyempiä sijaisuuksia Espoon lastensuojelulaitoksissa, kuten 

Karhukalliossa, jonka vuoksi yhteistyö heidän kanssaan oli sujuvaa ja vaiva-

tonta. 

 

Koko prosessin ajan, mutta erityisesti haastatteluja litteroidessamme havah-

duimme nuorten kokemuksista, joita ei ollut tullut aiemmin yhtä selkeästi ja 
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vahvasti esiin töidemme ohessa. On tiettyjä asioita, mitä pidetään itsestään-

selvyyksinä ja voidaan ajatella, että pitkälle pärjää pelkällä “maalaisjärjellä”. 

Haastattelussa, jossa haastateltava kertoi, ettei tiennyt, että vessa pitää pestä 

on huomautus meille, jotka toimimme itsenäistyvien nuorten kanssa. Emme 

voi olettaa, että nuoret tietävät tai osaavat siivota, maksaa laskuja tai ostaa 

kaupasta niitä järkeviä tuotteita. Kaikissa kodeissa ei ole ollut aikuista autta-

massa, joten vastuu jää täysin ohjaajille ja ehkä erityisesti omaohjaajille. Läh-

tökohtana täytyykin siis olla, että nuori ja työntekijä käyvät yhdessä läpi asiat, 

mahdollisesti jopa kädestä pitäen. 

 

Työskentely on tukenut ammatillista kasvuamme kohti sosionomin ammattia, 

koska koko prosessi on vaatinut pitkäjänteisyyttä ja pohdiskelevaa otetta. Las-

tensuojelutyössäkin prosessit voivat olla pitkiä ja asioita katsotaan monesta eri 

näkökannasta. Työ on myöskin jatkuvaa kehittämistä, itseä unohtamatta. Syk-

syä kuvaakin sana pohdinta, kun olemme töidemme ohessa pohtineet tuloksia 

ja mitä ajatuksia ne meissä herättävät. Jatkamme työskentelyä itsenäistyvien 

nuorten parissa jatkossakin, mutta suuremmalla ylpeydellä. Opinnäytetyön jäl-

keen koemme suurempaa ylpeyttä työskennellessämme itsenäistyvien nuor-

ten kanssa, koska saamme olla mukana tukemassa heitä tässä tärkeässä elä-

mänvaiheessa. “Lasten ja nuorten ääni” on saanut meillä uuden merkityksen 

tämän prosessin aikana. 

 

Raportista hyötyvät myös muiden lasten- ja nuorisokotien työyhteisöt, jotka 

työskentelevät itsenäistyvien nuorten parissa. Opinnäytetyömme myötä ohjaa-

jat saavat onnistumisen kokemuksia, mikä taas osaltaan luo pohjaa työn mie-

lekkyydelle ja vahvistaa työyhteisön me-henkeä. 
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