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LAPSEN OSALLISUUTTA EDISTÄMÄSSÄ
- Työkirja lapsen osallisuuden tukemiseen perhekuntoutusyksikkö Polussa
Tämä kehittämisprojekti toteutettiin Perhekuntoutusyksikkö Polussa, joka on Turun kaupungin
oma,
ympärivuorokautista
perhekuntoutusta
tarjoava
lastensuojelun
yksikkö.
Perhekuntoutusyksikkö Polku on osa Vähäheikkilän perhetukikeskusta ja sijoittuu hallinnollisesti
Hyvinvointitoimialalla Perhe- ja Sosiaalipalveluiden alle lastensuojeluun. Kehittämisprojekti alkoi
loppuvuodesta 2017 ja tuli päätökseen keväällä 2019 ja sen aiheena on lapsen osallisuus.
Tarve kehittämisprojektille nousi Perhekuntoutusyksikkö Polusta. Yksikössä osallisuus nähdään
tärkeänä arvona ja vanhemman kanssa tehtävään työhön onkin keskitytty kuntoutuksessa laajaalaisesti. Lapsen osallisuuden vahvistamiseen haluttiin kuitenkin työvälineitä. Projektin taustalla
oli ajatus, että lapsen kanssa työskentely tulisi olla kuntoutuksessa säännöllistä ja
suunnitelmallista.
Kehittämisprojektin aikana lapsen osallisuutta pohdittiin työpajatyöskentelyissä, joissa käytettiin
osallistavia menetelmiä. Työpajoihin osallistui koko Perhekuntoutusyksikkö Polun henkilökunta.
Toiminnallisen kehittämisprojektin tuotoksena syntyi Lapsen polku perhekuntoutuksessa työkirja, joka sisältää monipuolisesti erilaisia lapsen osallisuutta vahvistavia tehtäviä ja
menetelmiä. Työkirja on vuorovaikutuksellinen ja toiminnallinen. Se soveltuu sekä vauvojen että
pikkulasten kanssa tehtävään työhön perhekuntoutuksessa. Työkirja sisältää 44 tehtäväsivua,
jotka tukevat lapsen hyvinvointia ja niiden luovasta dokumentoinnista jää asiakkaalle muisto
lapsen elämästä ja kehitysvaiheista perhekuntoutuksessa.
Raportti sisältää teoriaosuuden, jossa tutustutaan muun muassa lastensuojeluun,
perhekuntoutukseen ja lapsen osallisuuteen. Raportissa on kuvattu kehittämisprojektin
eteneminen ja sen tuloksena syntynyt tuotos.
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CHILD’S PARTISIPATION IN FAMILY
REHABILITATION
- Workbook supporting child’s involvement in Family Rehabilitation unit Polku
This development project took place in Family Rehabilitation Unit Polku. Polku is owned by City
of Turku and provides round-the-clock family rehabilitation for families in child welfare system.
Polku is part of Vähäheikkilä Family Centre. The development project began late 2017 and ended
in the spring 2019. The theme of the project was child’s participation.
The need for this development project came from Family Rehabilitation Unit Polku. Participation
and empowerment are fundamental values of the Unit and the parents are involved in every step
of their own rehabilitation process. Although parents are thoroughly involved in the rehabilitation
process the child’s participation has been found lacking. The personnel wanted tools for everyday work in rehabilitation that involves the child. The aim was that every child’s participation in
his/her own rehabilitation process was not only systematical but also well planned and child
centered.
During the development project information about child’s participation was gathered from the
personnel of Family Rehabilitation Unit Polku in workshops that included methods that allowed
everyone’s participation. Workbook supporting child’s involvement was created from those
workshops and the open dialogue between personnel and the project manager. The workbook
consists of 44 different type of tasks and methods that deepens and strengthens the child’s
participation and involvement. The workbook is interactive and well suited for everyday-life in
family rehabilitation. It is aimed for babies and small children.
This report includes information about child protection, family rehabilitation and child’s
participation. It also describes the entire process of this development project and the outcome of
it: the workbook supporting child’s involvement.

KEYWORDS:
Participation, family rehabilitation, child protection, child centered practice, non-institutional social
care in child welfare.
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1 JOHDANTO
Tämä raportti kuvaa kehittämisprojektia, jonka tehtävänä oli luoda lapsen osallisuutta
vahvistava työkirja perhekuntoutuksen henkilökunnan käyttöön. Kehittämisprojekti toteutettiin Turun kaupungin omassa lastensuojelun yksikössä, Perhekuntoutusyksikkö Polussa. Tarve kehittämisprojektille nousi yksikön esimiesten, henkilökunnan ja verkostojen kanssa käydyistä keskusteluista. Kehittämisprojekti alkoi loppuvuodesta 2017 ja se
tuli päätökseen keväällä 2019. Itse tuotos, Lapsen polku perhekuntoutuksessa -työkirja,
otettiin käyttöön maaliskuussa 2019.
Perhekuntoutus on intensiivinen lastensuojelun avohuollon tukitoimi, jossa muutostyöskentelyyn osallistuu koko perhe. Työskentely on suunnitelmallista, perheen omia voimavaroja vahvistavaa lastensuojelutyötä, jossa muutokseen pyritään systeemisesti ja tavoitteellisesti. Perhekuntoutuksen avulla tuetaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään, vahvistetaan vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta sekä turvataan lapsen hyvät
kasvuolosuhteet. Kuntoutus tapahtuu perheen arjessa ja se voi olla sekä korjaavaa että
ennaltaehkäisevää lastensuojelullista työtä.
Lapsen osallisuus on ajankohtainen ja tärkeä aihe lastensuojelun palveluissa. Osallisuuden toteutuminen edellyttää työntekijöiltä taitoa kuulla lasta, mahdollistaa lapsen osallistuminen työskentelyyn lapselle sopivalla tavalla ja ottaa lapsen mielipiteet huomioon.
Osallisuus rakentuu muun muassa mahdollisuudesta osallistua toimintaan ja ilmaista
omia ajatuksia, osallistua päätöksentekoon ikätasoisesti sekä myös halutessaan olla
osallistumatta. Lapsen oikeus osallisuuteen ei ole kuitenkaan vain arvopohja laadukkaalle työlle vaan se on myös suojattu vahvasti lainsäädännössä.
Kehittämisprojektin aikana Perhekuntoutusyksikkö Polun henkilökunta pohti lapsen osallisuutta ja sen mahdollistamista erilaisten, monipuolisten tehtävien ja menetelmien
avulla. Projektin tiimoilta käytiin keskustelua lapsikeskeisemmästä työskentelystä ja erilaisista tavoista tukea lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, mikä osaltaan vahvistaa lapsen osallisuuden kokemusta. Aineistoa kerättiin työpajatyöskentelyn avulla.
Kehittämisprojekti oli toiminnallinen ja sen teoreettisina viitekehyksinä oli osallisuus, lapsen osallisuus ja lastensuojelu.
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Tässä raportissa kuvataan kehittämisprojektin etenemistä ja sen tuloksia. Raportin
alussa kuvataan tarkemmin projektin tarve, tavoitteet ja kehittämistehtävä. Tämän jälkeen avaan lastensuojelua ja perhekuntoutusta kontekstuaalisena toimintaympäristönä
sekä tutkin osallisuutta yleisesti ja lapsen näkökulmasta, unohtamatta osallisuutta ohjaavia lakeja. Tietoperustan jälkeen seuraa kehittämisprojektin kuvaus ja siitä syntyneen
tuotoksen tarkastelu. Raportin lopussa arvioin projektin onnistumista ja eettisyyttä sekä
sen jatkokehittämismahdollisuuksia. Raportti päättyy omaan pohdintaani osallisuudesta
ja sen merkityksestä työssä.
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2 KEHITTÄMISPROJEKTIN KUVAUS
2.1 Perhekuntoutusyksikkö Polku

Kehittämisprojektin toimintaympäristönä on Turun kaupungin Hyvinvointitoimialan
Perhe- ja sosiaalipalveluiden lastensuojelu. Kehittämisprojektin tarkkana toimipaikkana
on Perhekuntoutusyksikkö Polku, joka on osa Vähäheikkilän perhetukikeskusta. Perhetukikeskuksen sijoittuminen palvelualueella on kuvattu alla olevassa organisaatiokaaviossa. (Kuvio 1.)

Kuvio 1. Turun kaupungin Perhe- ja sosiaalipalvelut (Turun kaupunki 2019).
Perhekuntoutusyksikkö Polku on Turun kaupungin ensimmäinen oma, ympärivuorokautista perhekuntoutusta tarjoava yksikkö. Yksikön suunnittelu aloitettiin syksyllä 2015
perustamalla Kuntouttava perhetyö -projektiryhmä ja sille ohjausryhmä. Projektiryhmään
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valikoitui Luostarinkadun lastenkodin osasto 2:n henkilökunnasta kolme ohjaaja ja lastenkodin johtaja, joka nimitettiin projektipäälliköksi. Projekti eteni suunnitellusti ja lastenkodin osasto 2:n henkilökunta siirtyi tammikuussa 2017 Perhekuntoutuksen henkilökunnaksi ja yksikkö avattiin saman vuoden elokuussa, jolloin ensimmäiset asiakkaat muuttivat perheasuntoihin.
Polun tarjoama perhekuntoutuspalvelu tuotetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimena.
Palvelun ympärivuorokautisen luonteen vuoksi yksikkö on kuitenkin sijoitettu organisaatiossa lastensuojelulaitosten alle. Konkreettisesti Perhekuntoutusyksikkö Polun toimistotilat sijaitsevat Vähäheikkilän perhetukikeskuksessa. Tällä hetkellä yksikössä työskentelee seitsemän ohjaajaa, yöhoitaja, toimintaterapeutti (jaettu työaika toisen yksikön
kanssa), sosiaalityöntekijä (myös jaettu työaika toisen yksikön kanssa) ja vastaava ohjaaja. Yksikön hallinnollinen johtaja on Vähäheikkilän perhetukikeskuksen johtaja. (Turun
kaupunki 2017b.)
Perhekuntoutusta voidaan kutsua satelliitti -perhekuntoutukseksi. Tämä tarkoittaa, että
kaksi perheasuntoa sijaitsee eri osoitteessa kuin Polun toimistotilat. Tällä vältetään laitostumista ja säilytetään asiakkaiden yksityisyys sekä itsenäinen toimiminen. Perhekuntoutusyksikkö Polku pystyy tarjoamaan kuntoutusta samanaikaisesti kolmelle perheelle
ympärivuorokautisena palveluna ja kolmelle perheelle kotiinpäin tehtävänä työnä. Palvelu muodostuu kahdesta jaksosta: perheasunnossa tuotettavasta intensiivisestä kuntoutusjaksosta, jonka jälkeen kuntoutus jatkuu perheen omassa kodissa noin kolme kuukautta. Tällä tuetaan kuntoutuksessa saavutettujen tulosten säilymistä asiakkaan arjessa. (Turun kaupunki 2018.)
Yksi kuntoutusjakso on lähtökohtaisesti kolmen kuukauden pituinen, mutta päätöstä voidaan jatkaa toisella tai useammalla jaksolla yhteistyössä avohuollon sosiaalityöntekijän
sekä asiakkaan kanssa. Perhekuntoutuksen kohdeasiakkaat ovat pääosin pikkulapsiperheitä. Lapsi sijoitetaan perhekuntoutukseen yhdessä vanhemman kanssa avohuollon
päätöksellä. Palvelu on asiakkaille vapaaehtoista. (Turun kaupunki 2018.)

2.2 Kehittämisprojektin tarve

Perhekuntoutusyksikkö Polun yksi tärkeimmistä arvoista on osallisuus. Arvot määriteltiin
projektiryhmän kokouksissa vuonna 2016, jo ennen toiminnan aloittamista, ja ne arvioitiin uudelleen osana Systeemisen lastensuojelun toimintamallin -koulutusta vuonna
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2017. Koulutukseen osallistui Polun henkilökunnan lisäksi perhekuntoutuksen sen hetkisten asiakkaiden sijoittavat sosiaalityöntekijät. Osallisuutta onkin mietitty asiakastyössä yleisellä tasolla runsaasti, mutta myös puutteita on huomattu juuri lapsen osallisuuden toteutumisessa. Perhekuntoutuksen asiakkaana on aina lapsi ja silti työskentely
tapahtuu pääosin vanhemman kanssa tai yhdessä lapsen ja vanhemman kanssa. Lasta
tavataan harvoin yksin. Tähän on toivottu toiminnallista muutosta niin työryhmän sisällä
kuin esimiestasolla.
Perhekuntoutusyksikkö Polun päivittäisessä toiminnassa on otettu hyvin huomioon vanhempien oma työskentely, jolle varataan joka viikko aikaa viikko-ohjelmaan. Vanhemmat
ovatkin usein ratkaisevassa roolissa perheiden ongelmia ratkottaessa ja muutostyötä
tehtäessä. Lastensuojelulain 4§ määrittää, että lastensuojelun on edistettävä lapsen
suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia ja toiminnassa on otettava aina ensisijaisesti huomioon lapsen etu. Lapsen osallisuus ja kuuleminen on siis tärkeä osa laadukasta lastensuojelutyötä ja siihen velvoittaa myös toimintaa ohjaavat lait, kuten lastensuojelulaki, sosiaalihuoltolaki ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000; Lastensuojelulaki 417/2007; Sosiaalihuoltolaki 1301/2014).
Lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen tarvitaan yleensä myös kuntoutuksessa paljon tukea. Yksi tärkeä kuntoutuksen tavoite onkin usein vanhemman huomion
kiinnittäminen lapseen ja lapsen tarpeisiin. Kehittämisprojektin tuotoksena syntyvä työkirja vastaa sekä lapsen kuulemiseen ja osallisuuteen että vanhemman ja lapsen välisen
vuorovaikutuksen tukemiseen.
Työyhteisönä Polku on kehittämismyönteinen. Yksikköön on jo sen lyhyen historian aikana tehty kaksi opinnäytetyötä, Hyryn & Sailolan Perhekansion kehittäminen perhekuntoutusyksikkö Polkuun ja Arosen ja Peussa-Wallinin Tavoitteellinen työskentely perhekuntoutuksessa: ohjaajien kokemuksia tavoitelomakkeesta (Hyry & Sailola 2017; Aronen
& Peussa-Wallin 2018). Työyhteisö olikin hyvin mukana kehittämisprojektissa alusta alkaen ja henkilökunta on vaikuttanut motivoituneelta käyttämään työkirjaa jatkossa työssään konkreettisesti. Perhekuntoutusyksikkö Polun lähiesimies oli tukena kehittämisprojektissa heti ideavaiheesta lähtien.
Turun kaupungin Hyvinvointitoimialan vuonna 2016 tehty Strateginen ja operatiivinen
sopimus korostaa asiakkaan aktiivista osallistumista omiin palveluihinsa sekä palvelui-
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den kehittämistä asiakaslähtöisesti. Asiakasosallisuus onkin merkitty siihen koko toimialan kannalta tärkeäksi kehittämisalueeksi. (Turun kaupunki 2017a.) Perhe ja sosiaalipalveluiden operatiivinen sopimus vuodelle 2019 määrittää yhdeksi strategiseksi painopisteeksi asiakaslähtöiset palveluprosessit (Turun kaupunki 2019). Kehittämisprojektini
kiinnittyi näiltä osin hyvin Turun kaupungin strategiaan.

2.3 Kehittämisprojektin tavoite ja kehittämistehtävät

Kehittämisprojektin tavoitteena on kehittää ja vahvistaa lapsen osallisuutta perhekuntoutuksessa ja luoda prosessiin rakennetta, jossa lapsen ääni tulee paremmin kuuluviin ja
hän pääsee osallistumaan perhekuntoutukseen niin yksilönä kuin osana perhettä. Tärkeä osa lapsen osallisuuden mahdollistumista on vanhempien kyky nähdä lapsi ja lapsen
tarpeet, sillä lapsen osallisuus perustuu vuorovaikutukseen. Tavoitteena on saada lapsen osallisuus toteutumaan johdonmukaisesti ja säännöllisesti koko kuntoutusprosessin
ajan.
Kehittämisprojektin konkreettiset tavoitteet ovat:
1) Lapsen osallisuuden vahvistaminen perhekuntoutuksessa.
2) Lapsen tarpeiden ja hyvinvoinnin nostaminen työskentelyn keskiöön.
3) Säännöllinen työskentely lapsen kanssa perhekuntoutuksessa.
Kehittämisprojekti on toiminnallinen ja sen kehittämistehtävänä on luoda perhekuntoutuksen henkilökunnalle ammatillinen työväline, jonka avulla he pystyvät työskentelemään perhekuntoutuksen päivittäisessä toiminnassa lapsen kanssa osallisuutta vahvistaen sekä lapsen ja vanhemman kanssa heidän vuorovaikutustaan tukien. Työvälineeksi
muodostui työkirja, jonka tehtävien avulla lapsi ja lapsen hyvinvointia tukeva arki nousee
työskentelyn keskiöön. Työkirja mahdollistaa osaltaan Perhekuntoutusyksikkö Polun jokaiselle perheelle tasalaatuisempaa, lasta osallistavaa toimintaa. Siinä keskitytään toimivan arjen rakentamiseen lapselle sekä ilon ja vuorovaikutuksen lisäämiseen arjessa,
jonka lisäksi harjoitellaan lapsen itsetunnon vahvistamista erilaisin keinoin.

2.4 Projektiorganisaatio

Projektilla tulee aina olla selkeä organisaatio, jossa jokaisen osapuolen roolit ja vastuut
ovat selvästi määritelty ja kaikkien tiedossa. Useimmiten projektiorganisaatio koostuu
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ohjausryhmästä, varsinaisesta projektiryhmästä sekä yhteistyökumppaneista. Projektilla
tulee myös aina olla selkeä vetäjä, joka vastaa projektin yleisen johtamisen lisäksi sen
suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja raportoinnista. (Silfverberg 2005, 50–51.)
Kehittämisprojektin ohjausryhmään olen kutsunut osalliseksi Perhekuntoutusyksikkö Polun vastaavan ohjaajan ja sosiaalityöntekijän sekä Vähäheikkilän perhetukikeskuksen
johtajan. Työelämän mentorina projektissa toimii oma lähiesimieheni, perhekuntoutusyksikkö Polun vastaava ohjaaja. Ohjausryhmään kuuluu Turun ammattikorkeakoulusta
tutor opettajani. (Kuvio 2.)

yliopettaja,
laitosjohtaja,
vastaava
ohjaaja

Mentori:
vastaava
ohjaaja

Projektin vetäjä

YAMK
opiskelija

Esimiestaso
ja sosiaalityöntekijä

Ohjausryhmä

Vertaisarviointi
YAMK
opiskelija
(+ryhmä)

6 ohjaajaa +
toimintaterapeutti

Projektiryhmä

Kuvio 2. Projektiorganisaatio
Kehittämistoiminta tulee olla ennen kaikkea sosiaalinen prosessi, mikä edellyttää työyhteisön aktiivista osallistumista ja vuorovaikutusta. Osallistumisella varmistetaan eri tahojen sekä projektiin kiinnittyvien työntekijöiden tarpeiden ja intressien mahdollisimman
hyvä huomioiminen. (Toikko & Rantanen 2009, 89–90.) Ohjausryhmän lisäksi toivon kehittämisprojektiini osallistuvan koko Polun henkilökunnan. Projektiryhmä sisältää silloin
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lisäkseni kuusi ohjaajaa ja toimintaterapeutin. Työkirja tulee pääosin ohjaajien työvälineeksi, joten heidän osallistumisensa ja sitoutumisensa projektiin on tärkeää tuotoksen
jatkon kannalta.
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3 LASTENSUOJELU PERHEIDEN TUKENA
3.1 Lastensuojelu eilen ja tänään

Lastensuojelu on lakisääteistä toimintaa, jonka historia ulottuu 1900-luvun alkuun, jolloin
valmisteltiin Suomen ensimmäistä lastensuojelulakia. Laki säädettiin voimaan vasta
vuonna 1936 ja se mahdollisti lapsen sijoittamisen kodin ulkopuolelle myös ilman vanhempien suostumusta. Lakia voidaankin perustellusti pitää huostaanottolakina ja se
määritti lastensuojelutyötä useiden vuosikymmenien ajan. Laissa määriteltiin myös ensimmäistä kertaa lapsen asemaa sekä lapsen kohtelusta seuraavia asioita. Tämä loi
pohjaa lapsen oikeuksille. (Bardy 2009, 39; Hytönen ym. 2018, 27.)
Ensimmäisen lastensuojelulain voimaantulon jälkeen kului puoli vuosisataa seuraavan
lastensuojelulain säätämiseen. Vanha laki oli tullut tiensä päähän, eikä se kyennyt enää
riittävästi ohjaamaan kuntia lastensuojelun toteuttamisessa. 1970-luvun voimakas kaupungistuminen toi lastensuojeluun aivan uudenlaisia ongelmia. Suomen toinen, vuonna
1983 hyväksytty laki, vastasi näihin muuttuneen yhteiskunnan haasteisiin. Se muutti
myös radikaalisti sen ajan ajattelua ja toimintakäytäntöjä, sillä laissa nostettiin lapsen
edun ensisijaisuus merkittävästi esille. (Heinonen 2016, 245.)
Toista lastensuojelulakia voidaan pitää visionäärisenä lakina, sillä se vahvisti lapsen
asemaa itsenäisenä subjektina ja laissa lapsen etu nostettiin lastensuojelun keskeiseksi
periaatteeksi. Laki oli joidenkin asiantuntijoiden mukaan vaikeaselkoinen, mutta se loi
hyvää pohjaa vuoden 2007 lastensuojelulaille lapsen edun, osallisuuden ja moniammatillisen yhteistyön osalta. (Pekkarinen 2015, 127.)
Vuonna 2005 käynnistyi sosiaalialan kehittämishanke, jonka yhtenä osana oli lastensuojelulain kokonaisuudistus. 1990-luvun lama oli pysäyttänyt hyvinvointivaltion kehityksen
ja vaikutti lastensuojelun kehittämistarpeisiin. Palveluiden ja resurssien lisääminen ei ollut enää mahdollista. Sen sijaan kansalaisten hyvinvointipalvelut tuli taata olemassa olevien resurssien uudelleen järjestelyllä. Laman jälkeiselle sosiaalipolitiikalle oli tyypillistä
pysyvä niukkuus sekä tasapainottelu tarpeiden ja taloudellisten rajoitteiden välillä. (Aer
2012, 3–4.)
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Vuonna 2008 astui voimaan Suomen kolmas ja uusin lastensuojelulaki. Laki on aikaisempaa laajempi ja sisältää yksityiskohtaisempaa sääntelyä työkäytäntöihin. Lastensuojelulain uudistamisen tavoitteena oli selkeyttää lastensuojelulakia siten, että se toimii
asiakaslähtöisesti lapsen etu huomioon ottaen. (Bardy 2009, 39; Aer 2012, 3–4.) Nykyisen lain keskiössä ovat lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuden lisääminen sekä oikeusturvan vahvistaminen. Uutena toimintamuotona laissa on määritetty ehkäisevä lastensuojelu. Ehkäisevää lastensuojelua toteutetaan muun muassa päivähoidossa, terveydenhuollossa, opetuksessa ja nuorisotyössä, jolloin lapsi ei ole lastensuojelun asiakkaana. (Rousu 2018a, 40.)
Lastensuojelulaki jakautuu yleiseen ja erityiseen. Lastensuojelun tehtävänä on hoitaa
yhteiskuntaa yleisistä oloista huolehtimalla ja ongelmia ehkäisemällä sekä korjata jo syntyneitä ongelmia hoitamalla yksilöitä ja perheitä. Lastensuojelun kenttä ulottuu siis ehkäisevästä työstä viimesijaiseen, korjaavaan työhön. (Bardy 2009, 39.) Nykyisen lastensuojelulain tavoitteena on siirtää toiminnan painopistettä ennaltaehkäisyyn, varhaiseen
tukeen ja avohuoltoon. (Lastensuojelulaki 417/2007; Taskinen 2010, 9–10.)
Vuonna 2015 voimaan tullut sosiaalihuoltolaki muutti merkittävästi työskentelykulttuuria
lastensuojelussa. Uusi laki pyrkii lisäämään lapsi- ja perhepalveluiden tarjontaa muun
muassa kotipalvelun ja perhetyön muodossa. Muutoksen jälkeen lapset ja perheet saavat entistä useammin tarvitsemansa palvelut sosiaalihuollon palveluina ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tämän merkittävän uudistuksen tavoitteena on tarjota perheille tukea
varhaisemmassa vaiheessa ja vähentää lastensuojelun asiakasmääriä siirtämällä asiakkuuksia lastensuojelusta sosiaalihuoltoon. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014; Heinonen
2016, 247; Gissler & Forsell 2018, 30.)
Lastensuojelun perimmäinen tarkoitus on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun keinot kattavat avohuollon tukitoimista aina huostaanottoon asti. Työskentelyssä perhe on ensisijainen ja lapsen oikeuksia tulee kunnioittaa. Lastensuojelua tarvitaan, kun lapsen hoidosta ja hyvinvoinnista ensisijaisesti vastaava henkilö ei kykene ilman tukea vastaamaan kokonaisvaltaisesti lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kasvatuksesta. (Arajärvi 2011, 317–318; Araneva 2016, 159.)
Lastensuojelu poikkeaa merkittävästi muista sosiaalihuollon lapsiperheiden palveluista
ja tukitoimista, sillä se sisältää vallankäyttöä tai ainakin mahdollisuuden siihen. Lastensuojelun viranhaltijalla on velvollisuus puuttua tarvittaessa lapsen tilanteeseen myös
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vastoin lapsen tai hänen perheensä tahtoa. Muilla viranomaisilla, jotka ovat vastuussa
lapsen hyvinvoinnista, ei ole tätä mahdollisuutta. Lastensuojelutyöhön liittyvällä kontrollilla ja julkisen vallan käytöllä tulee aina olla hyvä tavoite ja päämäärä, lapsen turvallisuuden, kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen. (Saastamoinen 2016, 51.)
Lastensuojelun asiakkuus syntyy aina lähtökohtaisesti silloin, kun lapsen tilanteessa tarvitaan jonkinlaista muutosta, jonka kautta suojelun tarve poistuu. Asiakkuus voi olla lyhyt,
tilapäinen apu, tai taas joskus voidaan tarvita toimia hyvinvoinnin kaikilla ulottuvuuksilla,
läpi asiakkaan koko lapsuuden. Lastensuojelutarpeen taustalla voi olla moninaisia syitä
vaihdellen tavallisista elämänkriiseistä poikkeuksellisen koetteleviin ja erityisen vaativiin
tilanteisiin. Asiakkuus voi jatkua seuraavaankin polveen toistuvasti kriisiytyvissä perhetilanteissa. (Bardy 2009, 39–41; Alatalo ym. 2017, 34.)

Kuvio 3. Lastensuojeluprosessi
Yllä olevassa kuviossa olen hahmotellut lastensuojeluprosessia kaavion muotoon. (Kuvio 3.) Lastensuojelun asiakkuus alkaa aina lastensuojeluilmoituksesta tai asiakkaan
omasta yhteydenotosta sekä lastensuojelun tarpeesta. Lastensuojelutarpeen selvityksen aloittaminen ei siis ole itsestään selvää, vaan se voidaan myös jättää tekemättä, jos
sille selvästi ei ole tarvetta. Lastensuojeluilmoitus saattaa lapsen sosiaalihuollon ja tuki-
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toimien piiriin ja selvityksen aloittamisesta päätöksen tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä seitsemän arkipäivän kuluessa. Jos lastensuojelutarpeen selvitykseen
ryhdytään, tulee se tehdä kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Toimenpiteet valitaan yksilöllisesti lapsen ja perheen tarpeiden mukaisesti, noudattaen lastensuojelulakia sekä sosiaalihuoltolakia. (Hietamäki 2015, 54; Saastamoinen 2016, 126–128.)
Kun lastensuojelun tarve on todettu, lastensuojelua toteutetaan laatimalla lapselle asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelma ei ole suoraan kuntaa sitova asiakirja, mutta lähtökohtaisesti se velvoittaa kuntaa järjestämään ne palvelut ja tukimuodot, jotka lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on arvioinut olevan lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömiä. Tarvittavien palveluiden ja tukien lisäksi asiakassuunnitelmaan
merkitään mihin ongelmiin on tarkoitus puuttua. (Araneva 2018, 68–69.)
Lapsella on oikeus lastensuojelulain 75§:n 1 momentin mukaiseen jälkihuoltoon, kun häneen on lapsuudessa kohdistunut yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta sijaishuollon sijoitusta. Jälkihuolto tulee järjestää alaikäiselle välittömästi sijoituksen päätyttyä, jonka
lisäksi jälkihuolto tulee järjestää kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleille 18–20-vuotiaille
nuorille. (Lastensuojelulaki 417/2007; Pukkio & Hipp 2016, 48–49.)
Lastensuojelun asiakkaiden kasvu- ja elinolosuhteet voivat olla monella tavoin muuttuvia, haastavia ja kuormittavia. Näiden lasten hyvinvointi ja kasvuolosuhteet poikkeavat
siitä, mitä ne ovat väestössä lapsilla keskimäärin. (Heino 2009, 61.) Lastensuojelun tarpeeseen voivat johtaa monet lapsen kasvuympäristöön, hänen läheisiinsä tai lapseen
itseensä liittyvät tekijät. Lapsen kehitys tai terveys on voinut vaarantua moninaisista
syistä arjen hallinnan haasteista laiminlyönteihin ja kaltoinkohteluun. (Karjalainen 2012,
286–287.)
Kasvuolosuhteita arvioitaessa lähtökohtana voidaan pitää lapsenhuoltolain säännöstä
(1§) hyvän huollon vähimmäisvaatimuksista. Tilanteet tulee kuitenkin aina arvioida tapauskohtaisesti lapsen yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Tavanomaisesta poikkeava
kasvuolosuhde ei lähtökohtaisesti ole syy ryhtyä lastensuojelullisiin toimenpiteisiin, jos
kasvuolosuhteista ei osoitettavasti seuraa negatiivista vaikutusta lapsen kehitykselle tai
terveydelle. (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983; Araneva 2016,
162.)
Lastensuojelun asiakkaat tarvitsevat usein moninaista tukea ja harvoin tilanteissa onkaan kyse yksittäisestä ongelmasta. Asiakkaiden haastavat elämäntilanteet vaativat
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usein moniammatillista yhteistyötä, jossa kaikkien työntekijöiden ammattitaito, osaaminen ja tieto hyödynnetään niin, että lapset ja vanhemmat saavat tarpeenmukaisen avun
ja palvelut mahdollisimman oikea-aikaisesti. (Hopkins 2009, 13; Inkilä 2015, 25–26; Ritala-Koskinen 2018, 78.)

3.2 Perhekuntoutus osana avohuollon tukitoimia

Lastensuojelulaissa noudatetaan aina lievimmän, riittävän toimenpiteen periaatetta, joten lapsen vaikeuksia tulisi ensisijaisesti pyrkiä korjaamaan avohuollon tukitoimien ja
palveluiden avulla (Taskinen 2010, 9, 69). Tarvittavat avohuollon tukitoimet tulee järjestää viipymättä, kun lastensuojelun tarve on todettu. Avohuollon tukitoimien tarkoituksena
on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä vahvistaa vanhempien tai huoltajien kasvatuskykyä ja –mahdollisuuksia. (Lastensuojelulaki 417/2007.)
Lastensuojelulain puitteissa voidaan perheille tarjota avohuollon tukitoimena tuotettavaa,
kuntouttavaa perhehoitoa taikka laitoshuoltoa yhdessä lapsen vanhempien ja huoltajien
kanssa. Sosiaalihuoltolain 1301/2014 voimaantulon yhteydessä myös lastensuojelulakia
muutettiin, jolloin lastensuojelun avohuollon tukitoimia käsittelevään 36 §:ään lisättiin uutena käsitteenä perhekuntoutus. (Lastensuojelulaki 417/2007; Alatalo ym. 2017, 17.)
Lastensuojelullinen kuntoutus on harkinnanvaraista sekä suunnitelmallista. Toiminnan
alussa määritellään yksilöllisesti perheen tuen tarve, kuntoutuksen tavoitteet ja tarvittavat tukitoimet (Pärnä 2010, 42.)
Avohuollon tukitoimena kuntoutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja vanhemmilla säilyy kaikki huoltajan oikeudet sijoituksen aikana (Lastensuojelulaki 417/2007; Taskinen
2010, 72). Kuntouttava sijoitus voidaan toteuttaa esimerkiksi lastensuojelulaitoksessa tai
päihdehuollon hoitolaitoksessa, jossa on mahdollisuus monipuolisiin perhekuntoutuspalveluihin. Koko perheen sijoittaminen perhehoitoon on myös mahdollista. (Lastensuojelulaki 417/2007.)
Kuten kaikki avohuollon tukitoimet, myös perhekuntoutus perustuu lapselle tehtävään
asiakassuunnitelmaan ja siihen asetettuihin tavoitteisiin. Asiakassuunnitelman laatii lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä yhdessä perheen kanssa. Tukitoimien vaikuttavuutta ja asiakassuunnitelmaan asetettujen tavoitteiden toteutumista tulee seurata säännöllisesti. (Saastamoinen 2016, 52–53.)
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Perhekuntoutusta voidaan tarjota perheille esimerkiksi silloin, kun on olemassa kodin
ulkopuolisen sijoituksen riski tai kun lasta ollaan kotiuttamassa sijaishuoltopaikasta.
Myös raskaana oleville, päihteitä käyttäville naisille voidaan tarjota perhekuntoutusta
syntyvän lapsen terveyden turvaamiseksi. Kuntoutukseen tullessa perheen tulee tunnistaa omat muutostarpeensa ja olla motivoituneita suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen
työskentelyyn. (Araneva 2016, 263–264.)
Perhekuntoutus toteutetaan koko perheen avohuollon sijoituksena. Siihen voidaan ryhtyä huostaanoton uhan tai purun lisäksi myös silloin, kun on tarve arvioida perheen tuen
tarvetta. Tällöin kuntoutuksen tavoitteena on saada mahdollisimman kattava ja totuudenmukainen kokonaiskuva perheen tilanteesta ja kartoittaa, mitkä palvelut ja tukitoimet
mahdollistavat lapsen edun mukaisen huolenpidon toteutumisen kotona. Jos perhekuntoutuksen aikana päädytään siihen johtopäätökseen, ettei kotiin suunnatut avohuollon
tukitoimenpiteet riitä turvaamaan lapsen kasvua ja kehitystä, on viipymättä aloitettava
lapsen huostaanoton valmistelu. (Araneva 2016, 264–265; Alatalo ym. 2017, 17.)
Perhekuntoutuksessa on oleellista monimuotoisuus sekä kokonaisvaltainen kuntoutuskäsite (Pärnä 2010, 44; Vuori ym. 2016, 16–17). Työnä perhekuntoutus on monitieteistä
ja vaativaa, ja siinä tarvitaan monenlaista osaamista. Kuntouttavan työorientaation lisäksi tärkeää on ongelmien ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen. Nämä ovat
laajoja sosiaalityön ja lastensuojelun työorientaatioita, joiden ero on vaikeasti määriteltävissä, sillä korjaavaan työhön sisältyy aina myös ongelmien syvenemisen ehkäisy.
Kuntouttavassa työssä havaittuja ongelmia pyritään korjaamaan ja se voi sisältää myös
ennakoivia toimia perheen hyvinvoinnin lisäämiseksi. (Karjalainen & Sarvimäki 2005,
49–50; Laine ym. 2010, 141.)
Perhekuntoutuksen taustalla on useampia teoreettisia viitekehyksiä. Perhekuntoutus perustuu konstruktionistiseen ja ekokulttuuriseen ajatteluun perheen sosiaalisen arjen rakentumisesta keskinäisistä sekä perheen ja ympäristön välisistä vuoropuheluista. Perhekuntoutuksen taustalla on myös usein systeemisyyteen ja narratiivisuuteen pohjautuvaa ajattelua. (Pärnä 2010, 47–49.) Lastensuojelulliselle perhekuntoutukselle ei ole
määritetty tarkkarajaista yleispätevää määritelmää. Yleisesti sitä kuitenkin luonnehtii intensiivisyys, pitkäjänteisyys ja koko perheen kansa työskentely. (Hurtig 2010, 238–239.)
Ekokulttuurinen perhekeskeinen työskentely perustuu yhdysvaltalaiseen teoriaan, jonka
mukaan lapsen kehitys, perheen sujuva arki ja vanhempien hyvinvointi ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Jokapäiväiset, sosiaaliset, emotionaaliset ja kognitiiviset toiminta- ja
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vuorovaikutustilanteet toimivat lapsen kehityksen pohjana. (Rantala 2002, 10; Worthman
2016, 18, 23.) Systeeminen ajattelu lastensuojelussa pohjautuu taas Hackneyn malliin
(2013), jossa käytetään perheterapian ja systeemisen käytännön eri teoreettisia lähtökohtia ja niihin liittyviä käytännön lähestymistapoja ja interventioita. Mallissa korostetaan
asiakasperheiden ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta, joka voi ajoittain olla aktiivista väliintuloa ja vallankäyttöä, ja taas toisinaan muistuttaa enemmän terapeuttista keskustelua. (Forrester ym. 2013; Fagerström 2016, 13.)
Perhekuntoutus on prosessi ja siinä on samaan aikaan kyse kunkin perheenjäsenen yksilöllisestä sekä koko perheen yhteisestä prosessista. Kuntoutus ja perheen arki liittyvät
koko prosessin ajan saumattomasti yhteen ja perhe ja sen jäsenet nähdään oman elämänsä aktiivisina toimijoina, osallistujina ja vaikuttajina. Kuntoutusprosessilla on hyvä
olla selkeä alku ja loppu. (Laine ym. 2010, 144.)

3.3 Vuorovaikutusta ja arkea tukemassa perhekuntoutuksen keinoin

Perhekuntoutuksessa perheitä pyritään tukemaan kokonaisvaltaisesti, voimavaroja vahvistaen. Kuntoutuksen teemoina voivat olla elämänhallintataidot, vuorovaikutussuhteet,
vanhemmuus ja kasvattajan taidot. (Nuotio 2010, 168.) Tämä tarkoittaa, että kuntoutuksessa tuetaan ja vahvistetaan perheiden kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutussuhteista sekä oman toimintaympäristönsä rooleista. Vanhempien itsenäinen
suoriutuminen ja omatoimisuus on pidettävä kuitenkin kuntoutuksen keskiössä. Sosiaalihuoltolaki ohjaakin asiakkaan toimintakyvyn tukemiseen ja osallisuuden edistämiseen
arkea tukien. Myös asiakkaan sosiaalisten suhteiden säilyttäminen ja ylläpitäminen on
merkittävää. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 28, 56.)
Kuntoutukseen tullessaan perheet ovat usein kuormittavassa elämäntilanteessa ja he
voivat oireilla sekä fyysisesti että psyykkisesti. He saattavat kärsiä uupumuksesta, masennuksesta tai keinottomuudesta. Fyysisten oireiden lisäksi perheenjäsenillä voi olla
epäonnistumisen, häpeän ja huonommuuden tunteita. Perhekuntoutuksessa tavallinen
tuettu arki ja kokemuksellisuus ovat tärkeitä, sillä niiden avulla voidaan lapsen ja vanhemman välille luoda tärkeitä, ainutlaatuisia vuorovaikutushetkiä. (Nuotio 2010, 168,
172–173.)
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Laaja-alainen muutostyö perhekuntoutuksessa vaatii arvostavaa kohtaamista ja sen
avulla rakentuvaa luottamuksellista työskentelysuhdetta perheen kanssa. Tällainen suhdetyöskentely vahvistaa lapsen ja vanhempien toimijuutta. (Alatalo ym. 2017, 34–35.)
Toimijuus on käsitteenä moniulotteinen ja suhteellinen. Se voi ilmaista yksilön kykyä hallita arkista elämää, toimintaa ja suhteita läheisiin. Toimintakykyyn vaikuttaa menneisyys,
nykyhetki ja tuleva sekä muuttuvat sosioekonomiset maisemat. Toimijuus voidaan nähdä
osaamisena, kykenemisenä, tahtomisena tai täytymisenä ja siihen liittyy aina yksilön tavoitteet, mahdollisuudet ja rajoitteet. (Silvonen 2015, 12; Vanhalakka-Ruoho 2015, 50;
Mäkinen 2015, 107, 114.)
William Madsen ja Kevin Gillespie (2014) ovat kuvanneet tällaista perheiden kanssa tehtävää, toimijuutta tukevaa työotetta. Heidän kehittämänsä työskentelyorientaatio ”yhteistoiminnallinen auttaminen” (collaborative helping) pitää sisällään perheiden kunnioittamisen, työntekijän uteliaisuuden ylläpitämisen sekä perheiden mahdollisuuksiin ja voimavaroihin uskomisen. Työorientaatio perustuu kumppanuuteen perheen kanssa sekä
palveluiden sovittamiseen perheen tarpeisiin. Tämän lisäksi merkittävää on sitouttaa
perhettä voimaannuttaviin työskentelytapoihin. (Madsen & Gillespie 2014.)
Yhteistoiminnallisen auttamisen työorientaatiossa yhdistetään toimijuuteen, vuorovaikutussuhteisiin ja tunnesuhteisiin keskittyvä työ sekä arjessa tukeva ja rinnalla kulkeva työote. Konkreettinen, arkielämän ongelmia ratkova tuki ulottuu myös perheen arkea kuormittaviin sosiaalisiin ongelmiin, kuten perheiden talouden haasteisiin, asumisen ongelmiin, palveluiden saannin vaikeuksiin tai kodin arkeen liittyviin haasteisiin. Arjen konkreettinen tukeminen perhettä kuormittavissa ongelmissa vahvistaa asiakkaiden sitoutumista myös muuhun työskentelyyn. Näin arjen tukeminen ja vuorovaikutussuhteen ja
tunnetaitojen vahvistaminen kulkevat käsikädessä. (Alatalo ym. 2017, 34–35.)
Perhekuntoutuksessa lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksen sekä vanhemman mentalisaatiokyvyn tukeminen, ovat oleellisia kuntoutuksen onnistumisen kannalta. Mentalisaatiokykyä eli ihmisen kykyä pitää oma ja toisen mieli mielessä, pidetään psyykkisen hyvinvoinnin kulmakivenä. Varhaisessa vanhemmuudessa se tarkoittaa vanhemman kyvykkyyttä pohtia lapsen kokemuksia ja tunteita erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Mentalisaatiokyky auttaa miettimään vaihtoehtoisia selityksiä muiden käyttäytymiselle ja ohjaa
pohtimaan lapsen ilmikäyttäytymisen takana olevia syitä. (Nuotio 2010, 168; Pajulo &
Pyykkönen 2011, 71.)
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Jokaisella lapsella on syntyistään valmius kehittää mentalisaatiokykyään. Hoivaympäristö ja varhaiset vuorovaikutussuhteet kuitenkin määrittävät, miten pitkälle ja monipuoliseksi kyky kehittyy. Lapsen mentalisaatiokyky on siis riippuvainen vanhemman kyvystä
ymmärtää ja huomioida lapsen mielentilaa ja kokemuksia. Kuntoutukseen ohjautuneilla
vanhemmilla saattaa kuitenkin olla mentalisaatiokyvyn puutteita. He saattavat muun muassa peilata lapsen tunteita liian tarkasti, jolloin he vastaavat esimerkiksi lapsen pelon
ilmauksiin omalla todellisella pelollaan sen sijaan, että sanoittaisivat ja ilmaisisivat tunteen lapselle sekundaarisesti representoituna. (Pajulo & Pyykkönen 2011, 75.)
Mentalisaatiokykyä ja reflektointia voidaan tukea perhekuntoutuksessa pohtimalla vanhemman kanssa vuorovaikutustilanteita sekä arjessa sanoittamalla lapsen kokemuksia
ja mahdollisia tunteita. Tärkeää on palauttaa lapsi vanhemman mieleen ja auttaa vanhempaa huomaamaan ja iloitsemaan lapsen taidoista ja kehitysaskeleista. Merkittävää
on myös saada aikaan positiivinen muutos vanhemman mielikuvissa lapsestaan sekä
vanhemmuudesta. Mentalisaatiokyvyn vahvistaminen ei ole pelkkä menetelmä, vaan
kyse on työtavasta, josta hyötyy erityisesti pikkulapsiperheet, joissa on vuorovaikutuksen
vääristymiä. (Hellstén 2009, 62–63; Pajulo & Pyykkönen 2011, 86–93.)
Kuntoutuksessa lasten ja nuorten kanssa, tulee varmistaa riittävän hyvän arjen toteutuminen. Lapselle on turvattava arki, jossa leikki, lepo ja samalla myös yksilöllinen kuntoutus ovat tasapainoisessa suhteessa keskenään. (Pikkarainen 2015, 32.) Lapsen tarpeet
tulee tuoda näkyviksi perheessä ja varmistaa, että pienimmänkin lapsen ääni tulee kuuluviin. (Tervo 2009, 51.)
Lastensuojelussa perheiden kanssa työskennellessä on aina läsnä kaksi tasapainottelevaa elementtiä: kontrolli ja arvostaminen. Perheen tilanteessa tulee nähdä sekä muutettavaa että muuttuvaa. On kuitenkin tärkeä muistaa, että perheellä on omat kokemukset
ja käsitykset omasta tilanteestaan ja työntekijän tulee muuttaa omaa työtapaansa vastaamaan perheen yksilöllisiä tarpeita. (Kuosmanen 2009, 13, 16.)

3.4 Lapsikeskeinen työskentely lastensuojelussa

Lastensuojelussa lapsikeskeisyys on ollut jo pitkään tutkimusten ja ammatillisten käytäntöjen kehittämisen kohteena. Työkäytäntönä se on noussut vanhempi- ja perhekeskeisyyden rinnalle 2000-luvun aikana. Lapsikeskeisyys mielletään lastensuojelun kontekstissa tavallisimmin lapsen edun ja tarpeiden ensisijaisuutena kaikissa toimissa. Se on
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myös lapsen kokemusten ja tunteiden esille tuomista tilanteita arvioitaessa ja päätöksiä
tehtäessä sekä lapsen osallisuutta häntä itseään koskevissa asioissa. Lapsikeskeisyyteen sisältyy vahvasti lapsen oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi. (Jaakola 2016, 115;
Mauno 2018, 67–68.)
Lapsikeskeisyyden merkitys on korostunut lastensuojelussa viime vuosina. Tähän on
vaikuttanut yleinen tietoisuus lasten oikeudesta osallistua omaa itseään koskevaan päätöksentekoon sekä lasten yhteiskunnallinen asema ja oikeudet. Lapsikeskeisyyden korostumiseen on osaltaan ollut vaikuttamassa myös meillä Suomessa sekä muissa länsimaissa julki tulleet vakavat lastensuojelutapaukset, jotka ovat johtaneet lapsen kuolemaan. Lapsikeskeisyys onkin noussut vahvasti esille julkisessa keskustelussa sekä median otsikoissa. Se on myös näkynyt uudella tavalla politiikan ja hallinnollisen kiinnostuksen kohteena. (Jaakola 2016, 116.)
Lastensuojelun lapsikeskeisen työskentelyn ehdoton edellytys on varmistaa lapsen osallisuuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien täysimääräinen toteutuminen tapaamalla lasta
iästä riippumatta henkilökohtaisesti. Lastensuojelulain 29§ velvoittaakin lapsen asioista
vastaavaa työntekijää tapaamaan lasta koko asiakkuuden ajan, myös ilman huoltajan
läsnäoloa, riittävän usein ja aina kun lapsi sitä vaatii. Säännös ohjaakin lapsikeskeiseen
työskentelyyn sekä suoraan lapsen kuulemiseen, eikä vain aikuisten välikäsien kautta,
jolloin lapsen viesti voi pahimmillaan vääristyä. (Lastensuojelulaki 417/2007; Araneva
2016, 185; Toivonen & Pollari 2018, 76.)
Lapsikeskeisessä työskentelymallissa lapset nähdään toimijoina ja subjekteina. Heidän
näkemyksensä asioista ovat arvokkaita ja heillä on oikeus erityiseen suojeluun. Lapsen
mielipiteelle ja kokemuksille tuleekin lähtökohtaisesti lastensuojelussa antaa aina suurempi painoarvo kuin aikuisten kertomalle, johtuen lapsen heikommasta asemasta. Samaan aikaan on ymmärrettävä, että lapsilla on yksilölliset tarpeet sekä erilaiset elämänkokemukset ja taustat. Näin yksilöllinen tarveperustaisuus toteutuu lastensuojelun työskentelyssä lapsia ja hänen kokemuksiaan arvostaen. (Araneva 2016, 185; Hoikkala ym.
2017, 27.)
Jan Horwathin ja Sukey Tarrin (2015) tutkimuksen mukaan lapsen tulisi olla keskiössä
koko lastensuojelun asiakkuuden ajan, niin arvioinnissa kuin tukitoimenpiteissä. Lapsen
suoran kuulemisen lisäksi merkittävää on lapsen ja hänen ihmissuhteidensa havainnointi
ja ymmärryksen luominen siitä, miten lapsen kokemukset ja jokapäiväinen arki vaikuttaa
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heihin. Ilman lapsen kokemusten, havaintojen, toiveiden ja tunteiden huomioon ottamista
ei ole mahdollista tunnistaa tarvittavia toimia. (Alatalo ym. 2017, 28.)
Lapsikeskeisen työskentelyn ajatusta voi kuvailla siten, että aikuisten välisen työskentelyn ohella työn ja kohtaamisen keskiössä on myös lapsi ja hänen todellisuutensa. Tavoitteena on siis vahvistaa lapsen kanssa työskentelyä niin, että lapsi saa palvelussa apua
sekä suoraan että välillisesti vanhempia auttamalla. Työskentelyssä ammattilaisen tehtävänä on työskennellä lapsen kanssa ja olla lasta varten koko asiakkuusprosessin ajan,
välittää lapselta saatua tietoa vanhemmille sekä ottaa kaikkien osapuolten kanssa tehtävän työn lähtökohdaksi lapsen kokemukset ja näkökulma. (Tulensalo & Muukkonen
2016, 102.) Lapsikeskeinen työ vaatii usein pitkäjänteisyyttä. Työskentelyssä lapsi tulee
nähdä omana itsenään, ei hänen ongelmiensa summana. (Webb 2019, 154.)

3.5 Lastensuojelun haasteita ja tulevaisuuskuvia

Sosiaali- ja terveysministeriö on kartoittanut lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ongelmia monissa kehityshankkeissaan. Selvityksien mukaan perheet eivät saa tukea riittävän ajoissa, jolloin erityispalveluiden käyttö lisääntyy. Puutteita on todettu myös lasten
ja nuorten mielipiteiden selvittämisessä sekä heidän kuulemisessa ja kohtaamisessa.
Kohtaamisen puutteet ilmenevät muun muassa vuorovaikutuksen vajeena, ammattilaisten osaamisen haasteina, erilaisten perheiden avuntarpeisiin vastaamattomuutena sekä
avun ja tuen hakemisen ja saamisen vaikeutena. Lopputuloksena on todettu, että palvelut, toiminta ja asiakkaiden tarpeet eivät kohtaa. (Aula ym. 2016, 10–11; Petrelius 2018,
4; Aaltio & Isokuortti 2019, 18.)
Muuttumattomana palvelut eivät pysty vastaamaan merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin, kuten lasten ja nuorten eriarvoistumiseen, mielenterveysongelmien vaikeutumiseen,
lastensuojelutarpeen kasvuun sekä huoltajuuskiistojen lisääntymiseen. Tähän haasteeseen vastaa hallituksen kärkihanke LAPE eli Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
(2016–2018). Hankkeen lähtökohtana ovat lapsen oikeudet, perheiden monimuotoisuus,
lapsi- ja perhelähtöisyys sekä voimavarojen vahvistaminen. Lasten, nuorten ja vanhempien osallistuminen ja kokemusasiantuntemus ovat uudistuksessa keskeisessä asemassa. (Aula ym. 2016, 2, 10–11; Santala ym. 2018, 4.)
Lastensuojelun työkäytännöissä lapsen kanssa työskentely ja sen merkitys ei ole ollut
kovin selkeää. Käytännöt ovat ennemminkin muokkautuneet aikuiskeskeiseen suuntaan.
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Lastensuojelulakiin onkin lisätty lapsen kuulemista ja osallisuutta painottavia säädöksiä.
Lisäykset perustuvat osiltaan lastensuojelun työkäytännöistä saatuihin tutkimustietoihin.
Johanna Hurtig (2003) on tutkinut perhetyön kohtaamisia ja tutkimuksen mukaan lapset
jäivät kotikäynneillä aikuisten kesken käytyjen keskustelujen ja muun työskentelyn varjoon. Perhetyön apu saattoi jäädä luonteeltaan aikuisten kanssa toteutuneeksi työskentelyksi, jonka kautta lasta tuettiin epäsuorasti. (Alatalo ym. 2017, 27.)
Anniina Myllärniemi (2007, 24–28) on tarkastellut perhetyötä ammattikäytäntönä ja jäsentänyt perhetyötä ohjaaviksi keskeisiksi orientaatioiksi perhekehyksen, vanhemmuuden tukemisen, lasta yksilöivän ja suojelun orientaation. Näistä orientaatioista Myllärniemen (2007, 28–29) mukaan perhekehys on ollut hallitseva suhteessa suojeluorientaatioon. Käytännössä tämä on tarkoittanut, että ammattilaisen katse kohdentuu tarkemmin
lapseen vasta kun perhekeskeinen vanhempien tukeminen ei tuota tulosta ja aiemmin
taustalle jäänyt huoli lapsen turvallisuudesta on aktuaalistunut. Lapsikeskeinen työskentely vahvistuu siis vasta silloin, kun on tarpeen sosiaalityöntekijän johdolla arvioida vahvempien interventioiden tarvetta. (Alatalo 2017, 27.)
Pirjo Pölkki ym. (2016, 12) ovat tutkineet perhetyön vaikuttavuutta ja tutkimuksessa suojelu (child protection work) määrittyy yhdeksi perhetyön keskeiseksi kehykseksi. Tutkimuksessa perhetyöntekijät liittivät suojelun elementtiin muun muassa tuen ja kontrollin
yhdistelmän, lastensuojelun tukitoimien ajoittamisen lapsen kannalta oikein (timing of
measures), näytön tai tiedon keruun lastensuojelutoimenpiteiden perusteluiksi sekä sijoituksen ”vaatimisen” kun sen arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. (Alatalo 2017,
27.)
Pölkin (2016, 13) tutkimuksessa perheen tukeminen nähtiin työn keskeisenä sisältönä ja
se piti sisällään muun muassa lapsen tarpeiden esiin tuomista ja sanoittamista vanhempia tukemalla. Tutkimukseen osallistuneet työntekijät korostivat, että lasten turvallisuuden tunnetta pystyy vahvistamaan luottamuksellisessa työskentelysuhteessa ammatilliseen aikuiseen. Tällainen suhdeperustainen turvallisuutta vahvistava työskentely vaikeassa elämäntilanteessa eläneen lapsen kanssa vaatii kuitenkin työntekijältä aikaa ja sitoutumista. (Alatalo 2017, 27; Kaukonen ym. 2017, 159, 161.)
Aikaa ja sitoutumista vaativa suhdeperustainen luottamuksen rakentaminen onkin laadukkaan palvelun vähimmäistaso. Nuorten elinolot 2018 -vuosikirjan mukaan nuoret eivät kuitenkaan koe tulleensa kuulluksi vaan kertovat kokeneensa kohtaamisissa ammattilaisten kanssa jopa heidän ongelmiensa vähättelyä ja sivuuttamista. Ammattilaiset eivät
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ole onnistuneet kohtaamisissa ja tilanteet ovat jääneet pintatasolle. Keskeistä on työntekijöiden reflektiokyky sekä omien tunteiden ja toiminnan vaikutusten tunnistaminen. Väsymys, kiire ja stressi heikentävät työntekijän kykyä kohdata lapsi. Lapset ja nuoret aistivat tarkasti aikuisten tunnetiloja ja ne vaikuttavat vahvasti vuorovaikutukseen. (Pajamäki 2018, 77.)
Lastensuojelussa suhdeperustaisen työn haasteena on myös raskas, työntekijöitä kuormittava työn luonne, suuret asiakasmäärät ja työn vaativuus, mitkä aiheuttavat työntekijöiden vaihtuvuutta. Työntekijä voi vaihtua myös pitkäaikaisen äitiys- tai sairasloman takia. Jokainen työntekijän vaihtuminen, erityisesti ilman selitystä ja työstöä, luo asiakkaassa turvattomuutta. Työntekijän vaihtuessa suhde katkeaa ja jää kesken, jolloin lapsi
saattaa luopua työskentelysuhteesta. (Inkinen ym. 2017, 9; Wilen 2018, 8–10.)
Työntekijöiden vaihtuvuuden lisäksi asiakaskohtaamisia varjostaa lastensuojelussa jatkuva resurssi- ja aikapula. Lastensuojelun keskusliiton ja Talentian vuonna 2018 toteuttamassa kyselyssä sekä sosiaalityöntekijät että sosiaaliohjaajat kokivat, etteivät missään
lastensuojeluprosessin vaiheessa ehdi tavata riittävästi lasta. Sosiaalityöntekijät näkivät
mahdollisuudet lapsen tapaamiseen heikompana kuin ohjaajat. Kaikista vastanneista
noin 70% oli sitä mieltä, että avohuollon työskentelyssä ei ole riittävästi mahdollisuuksia
lapsen tapaamiseen. Tilanne on kuitenkin parantunut, sillä vuonna 2013 vastaava luku
oli 84%. (Wilen 2018, 14.)
Oleellista lastensuojelussa olisi siis ohjata työkäytäntöjen tasalaatuista ja systemaattista
muutosta siten, että suojeluorientaatio olisi työskentelyssä jatkuvasti eheänä läsnä, lapsen turvallisuutta ja hyvinvointia varmistavana ja lapsilähtöisenä sekä vanhemmuutta
vahvistavana lähtökohtana. Lapsikeskeinen suojelu tulisi pyrkiä vaikuttamaan monipuolisin keinoin lapsen elinympäristöön ja kokemuksiin niin, että lapsen turvallisuus, toimijuus ja myönteinen käsitys itsestä vahvistuvat. (Alatalo ym. 2017, 30–31.)
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4 OSALLISUUDEN ULOTTUVUUKSIA
4.1 Osallisuuden moniulotteisuus

Osallisuus on moniulotteinen, abstrakti käsite, jolle ei ole muodostunut yhtenäistä määritelmää sen laajasta käytöstä huolimatta. Osallisuus on hankalasti konkretisoitava ja
sillä on monia lähikäsitteitä, mutta ei kuitenkaan suoraa yksiselitteistä englanninkielistä
vastinetta. Sitä voidaan määritellä eri näkökulmista ja monia osallisuuteen liitettäviä käsitteitä käytetään kirjallisuudessa epäjohdonmukaisesti synonyyminä, osallisuuden osatekijänä, sen edellytyksenä tai seurauksena. Osallisuuden lähikäsitteitä ovat muun muassa osallistuminen (participation), voimaantuminen (empowerment) ja minä-pystyvyys
(self-efficacy). (Vuorenmaa 2016, 19–20.)
Sosiaali- ja terveysministeriön (2009) määrittelyn mukaan osallisuus on mukana oloa,
vaikuttamista, huolenpitoa sekä yhteisesti rakennettuun hyvinvointiin osalliseksi pääsemistä. Yleisesti osallisuutta on määritelty muun muassa johonkin kuulumisena, itseä koskeviin asioihin vaikuttamisena sekä aktiivisena toimimisena. (Närhi ym. 2013, 115; Vuorenmaa 2016, 19–20.) Osallisuus nähdään siis toisaalta tietynlaisena arvotavoitteena ja
toisaalta toimintana: ihmisen osallistumisena (Leemann ym. 2015, 3).
Osallisuuden tulkintaa hankaloittaa myös sen kokemuksellinen luonne. Osallisuus ja sen
vastinpari osattomuus sisältävät yksilöllisiä kokemuksia ja tunteita, joista ei voi puhua
toisen puolesta. Osallisuuteen pakottaminen on myös problemaattista, sillä osallisuuteen
liittyy vahvasti valinnan vapaus ja vallan tunne. Osallisuutta pystytään sen sijaan vahvistamaan aidolla dialogilla asiakkaan ja viranomaisen välillä, jolloin asiakkaan kokemustieto otetaan suunnitelmien ja päätösten perustaksi. (Raivio & Karjalainen 2013, 14; Peltola & Moisio 2017,21.)
Osallisuutta voi tarkastella myös sen puuttumisen näkökulmasta. Osattomuus, passiivisuus, syrjäytyminen ja vieraantuminen ovat kaikki osallisuuden vastakäsitteitä. Osattomuuteen liittyy ulkopuolisuuden kokemus sekä vaille jääminen yhteiskunnan tarjoamista
mahdollisuuksista. Passiivisuus taas liitetään yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja osallistumattomuuteen. Syrjäytyminen viittaa prosessiin, jossa yksilö jää yhteiskunnan perustoimintojen ulkopuolelle. (Närhi ym. 2013, 115–116; Vuorenmaa 2016, 21.)
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Käsitteenä osallisuus nousi suomalaiseen julkiseen keskusteluun 1990-luvulla, jolloin julkinen hallinto pyrki edistämään kansalaisosallistumista. Sisäasianministeriö aloitti valtakunnallisen osallisuushankkeen vuonna 1997, jonka tavoitteena oli edistää kansalaisten
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tässä hankkeessa osallisuus hahmoteltiin
jakamalla se tieto-, suunnittelu-, toiminta- ja päätösosallisuuteen. (Vuorenmaa 2016, 20.)
Osallisuudesta on luotu eri teorioita, joista merkittävin lienee Sherry R. Arnsteinin (1969,
217.) teoria, johon monissa tutkimuksissa ja uudemmissa osallisuuden teorioissa viitataan. Arnsteinin teoriassa osallisuutta kuvataan kahdeksan asteisena tikapuumallina.
Pelkistettynä mallissa yksilöllä on alimmilla portailla vain vähän tai ei lainkaan mahdollisuuksia vaikuttaa ja mitä korkeammalle portaita kiivetään, sitä enemmän valtaa ihmisellä
on. Mallin oletuksena on, että yksilön osallisuus lisääntyy samassa suhteessa kuin mahdollisuus vaikuttaa. Tikapuiden alapäässä osallisuutta on vähän ja yläpäässä paljon.
(Carpentier 2016, 75–76.)
Tikapuumallit ovat saaneet kritiikkiä siitä, että ne eivät ota huomioon osallistujan omien
kokemusten merkitystä vaan olettavat osallisuuden lisääntyvän automaattisesti vallan ja
vaikutusmahdollisuuksien lisääntyessä, mikä ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa. (Hotari
ym. 2013, 151.) Nigel Thomas (2002, 174–176) onkin kokenut osallisuuden tikapuumallin yksiulotteisena ja lähtenyt siksi kehittämään sitä. Thomasin mukaan osallisuus tulisi
jakaa eri ulottuvuuksiin, joiden keskinäiset suhteet voivat vaihdella, ja kokemus osallisuudesta muuttua niiden mukaisesti. (Hotari ym. 2013, 153.)
Thomasin teorian mukaan osallisuus rakentuu siitä, minkälaiset mahdollisuudet henkilöllä on valita, osallistuuko hän johonkin prosessiin vai ei. Thomasin mukaan siis myös
osallistumisesta kieltäytyminen voi olla osallisuutta. Toinen ulottuvuus on mahdollisuus
saada riittävästi tietoa ja kolmas mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoprosessiin. Neljäs
ulottuvuus on mahdollisuus ilmaista itseään ja kertoa ajatuksistaan ja mielipiteistään.
Viidentenä ulottuvuutena on mahdollisuus saada apua ja tukea itsensä ilmaisemiseen.
Kuudentena ja viimeisenä osallisuuden ulottuvuutena on mahdollisuus itsenäisiin päätöksiin. (Thomas 2002, 174–176; Hotari ym. 2013, 153.)
Osallisuuskeskusteluun liittyy myös aina vallankäyttöä. Millä perusteella osallisuutta
määritellään tai arvioidaan ja kuka osallisuutta tulkitsee? Osallisuuden tai osattomuuden
tunteen syntyminen on yksilöllistä ja vaihtelee elämänvaiheiden ja -tilanteiden mukaan.
Osallisuuden kokemus vaatii tietoa ja ymmärtämistä sekä tietoisuutta olemassa olevista
toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksista. Osallisuutta ei voida kokemuksena synnyttää,
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sen enempää kuin syntynyttä kokemusta kieltää. Kokemus voi syntyä ilman näkyviä
osallistumisen mahdollisuuksia, mutta jäädä myös syntymättä osallistamisyrityksistä
huolimatta. Keskeistä siis on yksilön oma tunne siitä, onko hän osallinen. (Vuorenmaa
2016, 22.)

4.2 Lapsen osallisuus

Lastensuojelussa lapsen osallisuutta voidaan tarkastella useammasta näkökulmasta:
lapsen juridisesta oikeudesta tulla kuulluksi ja työntekijän velvollisuudesta selvittää lapsen mielipide, suhteesta aikuisen rooliin ja vallankäyttöön päätöksenteossa tai arjessa
ja käytännön tasolta. Lastensuojelussa lapsen osallisuuden reunaehtoina ovat luottamuksellinen ja avoin vuorovaikutus sekä sen mahdollistava yhteisö. Osallisuuden toteutuminen vaatii organisaation rakenteita ja työkulttuuria, jossa lapsen on mahdollista tulla
kuulluksi ja ilmaista itseään valitsemassaan muodossa ja määrässä. (Moisio 2018, 15.)
Oikeudelliselta kannalta lapsen osallisuus tulisi ymmärtää velvoittavana oikeutena, jonka
valtio on velvollinen lapselle turvaamaan. Suomen valtio on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja säätänyt perustuslakiin lapselle oikeuden vaikuttaa ikätason
mukaisesti itseään koskeviin asioihin. Lapsen osallisuutta voidaan määritellä tilanteena,
jossa hänen näkemyksiänsä ja mielipiteitä kuullaan ja ne otetaan aktiivisesti huomioon
päätöksenteon vaiheissa. (Perustuslaki 731/1999; Pajulammi 2014, 141–143.)
Osallisuus ei kuitenkaan ole toteutettavissa ainoastaan mekaanisin keinoin, vaan se
vaatii ammattilaiselta osaamista sekä lapsen yksilöllistä, tilannekohtaista huomiointia
(Moisio 2018, 16). Se vaatii työntekijältä tietoisia ratkaisuja ja lapsen osallisuuden mahdollistavia menetelmiä. Erityisesti pienten lasten kohtaamisessa on aina huomioitava lasten yksilölliset tarpeet. Temperamentiltaan ja ikätasoltaan erilaiset lapset tarvitsevat erilaisia välineitä ja tapoja heille luontaiseen kohtaamiseen. Lapselle tulee välittyä viesti,
että häntä halutaan kuunnella ja ymmärtää. (Lahtinen & Pynnönen 2017, 25; Muukkonen
& Tulensalo 2018, 133.)
Lapsikäsitys ja lapsuuden tulkinnat vaikuttavat siihen, miten aikuiset toimivat lapsen
kanssa. Lapset voidaan nähdä aikuisten ja yhteiskunnan kasvatuksen, suojelun ja valvonnan kohteina. Tämä näkemys lapsesta ja lapsuudesta heijastelee perinteistä ajattelua ja sitä voidaan kritisoida lapsen asettamisesta passiiviseksi ja ei-vielä osaavaksi. Pe-
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rinteisen lapsikäsityksen rinnalle on noussut sosiologinen suuntaus, mikä korostaa kulttuurin ja ympäristön merkitystä ja luo kuvaa lapsuudesta omana, tärkeänä elämänvaiheena. Tällöin lapsi nähdään aktiivisena toimijana, jolla on oikeus ja riittävät taidot vaikuttaa omaan elämäänsä. (Roos ym. 2016, 19–20.)
Osallisuus on monialainen käsite ja se voi liittyä moniin arkipäiväisiin tilanteisiin, joissa
lasta koskevia päätöksiä tehdään. Keskeistä osallisuuden toteutumisessa on, että lapselle selitetään, miksi hänen mielipidettään kysytään ja miten se on otettu huomioon
päätöksiä tehdessä. Tärkeää on myös kertoa, miksi asiassa ei mahdollisesti voitu noudattaa hänen mielipiteitään. (Pajulammi 2014, 141–143.) Lapsen toimijuuden ja osallisuuden muotoja voivat olla myös vaikeneminen ja kommunikaatiosta vetäytyminen, joihin lapsella tulee olla oikeus (Peltola & Moisio 2017, 22).
Lastensuojelussa lapsen osallisuuden tavoitteena tulee olla lapsen ja aikuisen välinen
jatkuva sekä luonteva vuoropuhelu. Se ei voi olla vain lain velvoitteen vuoksi tapahtuvaa
kuulemista tai mielipiteen selvittämistä, kun lastensuojelullisiin toimenpiteisiin ollaan ryhtymässä. Lapsen osallisuus toteutuu vasta, kun lapsi otetaan ja sitoutetaan kokonaisvaltaisesti mukaan työskentelyyn alusta lähtien niin, että lapsi on keskiössä aktiivisena toimijana eikä vain aikuisten ratkaisujen kohteena. (Araneva 2016, 186.)
Harry Shier (2001) on luonut mallin lapsen osallisuuden vyöhykkeistä. Malli on rakentunut Hartin (1992) osallisuutta kuvaavan tikapuumallin pohjalta ja se jakaa lapsen osallisuuden viiteen tasoon. Shierin mallissa lapsen osallisuus nähdään toteutuvan aina aikuisen ja lapsen välisenä vuorovaikutuksena. Tästä syystä Shier ei ole liittänyt malliin
erillistä tasoa, jossa lapset tekevät itsenäisesti päätöksiä ilman aikuisia. (Shier 2001,
108–110; Venninen & Kangas, 2018. 195.)
Kuviossa neljä esittelen Shierin osallisuuden mallin. Ensimmäisessä osallisuuden tasolla
aikuinen vain vastaanottaa lapsen aloitteita. Toisella tasolla aikuinen pyrkii poistamaan
tekijöitä, jotka estävät lasta ilmaisemasta ajatuksiaan. Kolmannella tasolla aikuinen ottaa
huomioon ja hyödyntää toiminnassa lapsen tuottaman tiedon. Shierin mukaan vasta tällä
tasolla toteutuu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukainen osallisuus. Neljän-
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nellä tasolla lapset otetaan mukaan suunnitteluun ja päätösten tekemiseen tasavertaisina toimijoina. Viidennellä tasolla aikuinen sitoutuu jakamaan omaa valtaansa lapsen
kanssa. (Shier 2001, 110–115; Venninen & Kangas, 2018. 195–196.)

Ensimmäinen
taso:
lapset tulevat
kuulluksi

Toinen taso:
lapsia tuetaan
ilmaisemaan
mielipiteitään

Kolmas taso:
lasten
mielipiteet
otetaan
huomioon

Neljäs taso:
lapset ovat
mukana
päätöksentek
oprosessissa

Viides taso:
lapset jakavat
valtaa ja
vastuuta
päätöksenteo
ssa

Kuvio 4. Lapsen osallisuuden tasot (mukaillen Shier 2011, 110–115).
Osallisuuden syvin olemus on aina vuorovaikutuksellista. Juuri osallistuvan vuorovaikutuksen pohjalta muodostuu lapsen ainutkertainen minuus. Minuus on sisimmiltään kokemus omasta itsestä vuorovaikutuksessa toisten kanssa, kaikki osallisuuden tai ulkopuolisuuden kokemukset jättävät jälkensä lapsen kehittyvään minuuteen. Osallisuus ja
sen toteutuminen vaikuttavat siis merkittävästi lapsen kehittymiseen ja kasvuun. (Mäkelä
2011, 16–17; Hotari ym. 2013, 149.)
Mahdollisuus olla osallisena omassa yhteisöissä ja mukana itseä koskevien asioiden käsittelyssä, on ratkaisevaa ihmisen identiteetin kehittymisen kannalta. Osallistuminen perheen, läheisverkoston, oman asuinalueen ja itselle merkittävän yhteisön elämään ja toimintaan antaa kasvavalle lapselle mahdollisuuden rakentaa ymmärrystä itsestä ja siitä
mihin minä kuulun ja miten minä elän. Osallisuus on siis yksi kasvun ja kehityksen perusedellytys. Osallistumisen kautta ihminen oppii olemaan ja elämään yhdessä. (Hotari
ym. 2013, 149; Toivonen & Pollari 2018, 76–77.)
Lapsen osallisuuden kokemus voi syntyä jo vauvaikäisenä, kun vauva huomaa toisen
ihmisen vastaavan hänen viesteihinsä riittävän usein ja ennustettavasti. Tunne osallisuudesta voi syntyä arkisissa hoiva- ja leikkitilanteissa: tällöin vauva on vuorovaikutuksessa häntä hoitavaan aikuiseen. Näissä vuorovaikutuksellisissa tilanteissa rakentuu
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lapselle turvallisuuden tunne sekä ilo ja voimakaskin riemu. Vuorovaikutuksellisessa yhteydessä toiseen, ihminen voi kokea onnen ytimen. (Mäkelä 2011, 15.)
Lapsen osallisuuden esiin nostaminen on merkittävää, sillä liian usein lapsi nähdään toiminnan kohteena ja arvokkaana yhteiskunnan jäsenenä vasta tulevaisuudessa – kasvaessaan aikuiseksi. Lapsi on kuitenkin jo tässä hetkessä riittävän kyvykäs ja arvokas osallistuja ja miksei kuntalainenkin. Lapsen osallisuuden toteutumiseen vaaditaankin lasten
ja nuorten tiedon arvostamista sekä rohkeutta vastaanottaa ja soveltaa lapsen tuottamaa
tietoa. Kun lapsen mielipiteitä kuunnellaan, kokee lapsi itsensä ja omat ajatuksensa arvokkaiksi. (Karlsson ym. 2012, 83–85; MLL Varsinais-Suomen piiri ry 2017, 5; Peltola &
Moisio 2017, 22.)
Tarkastelukulmasta, palvelusektorista ja kohderyhmästä toiseen toistuu tutkimuksissa ja
selvityksissä havainto siitä, että kuulluksi tuleminen, vaikutusmahdollisuudet ja aito toimijuuden tunnustaminen sekä luottamuksen syntyminen ovat lasten ja nuorten onnistuneen palvelukokemuksen ytimessä. Lasten ja nuorten osallisuus onkin tunnistettu tärkeäksi tavoitteeksi yhä useamman palvelun piirissä ja sen vahvistamiseen on kehitetty
erilaisia käytäntöjä ja areenoita. (Peltola & Moisio 2017, 21–22.)
Lapsen osallisuuden toteutuminen vaatii aikuisilta aktiivista lasten aloitteisiin tarttumista,
lapsilähtöistä asennetta ja intensiivistä yhdessäoloa ja vuorovaikutusta. Tärkeintä lapsen
osallisuudessa on lapsen kokemuksen arvostaminen, hänen iästään riippumatta. Esteet
lapsen osallisuuden toteutumiseen löytyvät useimmiten asenteista, resursseista tai työtavoista. Lapsen kyvykkyys tai halu osallistua ei yleensä ole todellinen syy lapsen osallisuuden toteutumattomuuteen. Osallisuus on tärkeää, sillä sen avulla lapsi oppii ymmärtämään oman äänensä ja itsensä arvon yhteiskunnassa. (MLL Varsinais-Suomen piiri ry
2017, 5; Lahtinen & Pynnönen 2017, 25.)

4.3 Osallisuus lainsäädännössä lastensuojelun näkökulmasta

Osallisuutta on säädetty ja turvattu useissa eri laeissa. Yhteiskunnallisesti keskeisimmät
näistä ovat Suomen perustuslaki ja kuntalaki. (Suomen perustuslaki 721/2000; Siltaniemi ym. 2008, 44; Kuntalaki 410/2015.) Perustuslain mukaan asianosaisilla on johdonmukaisesti aina oikeus saada tieto heitä koskevista asioista sekä oikeus tulla kuulluksi
ja esittää omat näkemyksensä asioista. Kuntalaki taas määrää kunnan asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksista. Ketään ei voida iän, sukupuolen, mielipiteen,
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vakaumuksen, terveydentilan tms. henkilöön liittyvän syyn perusteella sulkea perustuslaillisten oikeuksien ulkopuolelle. (Suomen perustuslaki 731/2000; Vuorenmaa 2016,
31.)
Lisäksi nuorisolaki 1285/2016 velvoittaa kuntaa kuulemaan nuoria heitä koskevissa asioissa sekä mahdollistaa nuorten osallistumisen. Yleisesti kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet on turvattu myös muun muassa laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta, hallintolaissa, maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. (Siltaniemi ym. 2008, 44.)
Myös lapsen osallisuus häntä koskevissa asioissa on määritelty vahvasti lainsäädännössä. YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimus artikla 12 on perusta kansalliselle lainsäädännölle ja se määrittää osallisuuden perusoikeutena, joka läpäisee kaiken viranomaistoiminnan. Lapsen oikeuksien sopimus määrittää, että lapsi on aktiivinen toimija ja samalla myös erityisen suojelun kohteena. Lasten kohdalla viranomaisilla onkin erityinen
velvoite antaa heille tasa-arvoisesti mahdollisuus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin ja
tulla kohdatuksi yksilöinä. (Araneva 2016, 6; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018;
Laakso 2019, 64.)
Lapselle on annettu oikeus ilmaista mielipiteensä vapaasti myös Euroopan unionin perusoikeuskirjan 24 artiklan 1 kohdassa. Se velvoittaa ottamaan huomioon lapsen mielipide hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla lasta koskevissa asioissa.
Lapsilla on siis sekä Suomen että Euroopan tasolla suojattu perus- ja ihmisoikeutena
osallisuus ja vaikuttamismahdollisuus itseä koskevissa asioissa. Tämä oikeus muodostuu kolmesta osasta, jotka täydentävät toisiaan: oikeus saada tietoa mielipiteen muodostamisen pohjaksi, oikeus ilmaista mielipiteensä sekä oikeus vaikuttaa itseään koskeviin
asioihin. Vastaparina lapsen oikeuksien toteutumiseen on aina aikuisen velvollisuus.
(Araneva 2016, 183–184.)
Lapsen osallisuus on esillä myös lastensuojelulaissa. Laki määrittää, että lastensuojelullisissa toimenpiteissä kuullaan kaikkia osapuolia koko prosessin ajan. Sekä lapsi että
vanhemmat saavat olla mukana alusta asti ja tietävät, mihin asiakkuus perustuu. Tämä
edellyttää työskentelyn suunnitelmallisuutta ja asiakkaiden kunnioittavaa kohtaamista.
Työskentelyn yhdenmukaiset käytännöt vahvistavat asiakkaiden osallisuuden lisäksi heidän oikeusturvaansa. Lastensuojelulaki velvoittaa työntekijää työskentelemään myös
henkilökohtaisesti lapsen kanssa, mikä on osallisuuden näkökulmasta tärkeää. (Lastensuojelulaki 417/2007; Paaso 2010, 13.)
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Lastensuojelulain ensimmäisen luvun yleisissä säännöksissä on turvattu lapsen vaikutusmahdollisuus omassa lastensuojeluasiassaan. Säännöksen mukaan lapsen mielipiteen ja näkemyksen selvittäminen on yksi lastensuojelun keskeisistä periaatteista. Lastensuojelulain 20§ 1 momentin mukaan lastensuojelua toteutettaessa lapsen toivomukset ja mielipide on selvitettävä sekä otettava iän ja kehitystason mukaisesti huomioon.
Lastensuojelun toteuttaminen käsitteenä pitää sisällään käytännön työskentelyn, toimenpiteiden suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan. (Lastensuojelulaki 417/2007; Araneva
2016, 187.)
Tämä lapsen osallistumisoikeus ja vaikuttamismahdollisuus tulee erottaa kaksitoista
vuotta täyttäneen lapsen kuulemisesta. Kuuleminen tulee toteuttaa lastensuojelulain
20§:n 2 momentin säännöksen mukaisesti hallintolain 34§ tarkoitetulla määrämuotoisella
tavalla. Kuulemistilaisuus liittyy aina hallintolain mukaiseen käsittelyyn, jossa lapsen oikeusasemaan vaikuttavaa päätöstä on alettu valmistella. (Lastensuojelulaki 417/2007;
Araneva 2016, 203–204; Tuori & Kotkas 2016, 604.)
Uusi sosiaalihuoltolaki, joka astui voimaan vuonna 2015, määrittelee muun muassa sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksia ja tasa-arvoista asemaa, jonka vuoksi se on tärkeä
viitta osallisuuden vahvistamiseen. Perhekuntoutuksen katsontakannasta merkittävää
on, että lain mukaan asiakasprosesseissa tulee kiinnittää huomiota asiakkaan ja hänen
perheensä kokonaistilanteeseen. Asiakkaan kanssa tulee toimia yhteistyössä siten, että
vahvistetaan hyvinvointia suojaavia tekijöitä ja torjutaan sitä uhkaavia riskejä. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014; Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 28.)
Myös lapset ja alaikäiset on huomioitu erityisesti sosiaalihuoltolaissa, jossa on määritetty, että heidän mielipiteensä ja toivomuksensa on selvitettävä ja otettava huomioon
kehitystason ja iän mukaisesti. Kaikissa toimissa, jotka koskevat alaikäistä, on ensisijaisesti otettava huomioon alaikäisen etu. (Ikonen 2013, 135; Sosiaalihuoltolaki
1301/2014.) Lapsen ja hänen perheensä tulee lain mukaan saada viipymättä lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalipalvelut (Araneva 2016, 41–42).
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 812/2000 tarkoituksena
on vahvistaa asiakaslähtöisyyttä kaikessa sosiaalihuollon työssä sekä edistää asiakkaan
oikeutta hyvään kohteluun ja palveluun. Laki määrittää, että asiakasta on kohdeltava
hänen ihmisarvoaan ja yksityisyyttään kunnioittaen ja sosiaalihuoltoa toteutettaessa on
asiakkaan toivomukset, mielipide, yksilölliset tarpeet ja etu otettava huomioon.
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Lakien ja säännösten lisäksi monet kehittämisohjelmat ja strategiat korostavat kansalaisten osallisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriön (2010) laatiman strategian: ”Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020” tavoitteena on yhteiskunta, jossa varmistetaan kaikkien osallisuus ja yhdenvertainen kohtelu sekä edistetään jokaisen toimintakykyä ja terveyttä.
Myös Eurooppa 2020 -strategia sisältää kansalaisten sosiaalisen osallisuuden kohentumisen yhtenä keskeisenä tavoitteena. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 4; Vuorenmaa 2016, 31; Valtionvarainministeriö 2019.)

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Susanna Mäkinen

36

5 KEHITTÄMISMENETELMÄT JA PROJEKTIN
AIKATAULU
5.1 Kehittämismenetelmät ja tiedonkeruun dokumentointi

Kehittämisprojektini oli toiminnallinen ja sen aikana keräsin tietoa Perhekuntoutusyksikkö Polun henkilökunnalta erilaisin tiedonkeruumenetelmin. Tiedonkeruu suoritettiin
pääosin työpajatyöskentelyjen avulla. Työpajatyöskentelyssä merkittävintä on tiedonvaihto ja -keruu. Niissä mahdollistuu laajempi paneutuminen aiheen eri osa-alueisiin
sekä eri näkökulmien esiin tuominen. Työpajoissa työskentely on yhteistoiminnallista ja
niissä osallistujat työskentelevät keskenään pienryhmissä. (Haukijärvi ym. 2014, 34–35.)
Työapajatyöskentelyssä halusin käyttää keskustelua edistäviä ja osallistavia menetelmiä. Tavoitteena oli saada kehittämisprojektini tuotos mahdollisimman moniääniseksi ja
hyödyntää jokaisen projektiryhmän jäsenen osaamista, ammattitaitoa sekä ideoita. Työpajatyöskentely rakentui siis yksilöllisestä pohdinnasta, näkemysten vaihdosta ja yhdistämisestä sekä loppuyhteenvedosta. Kehittämisen eteneminen ideoista lisäarvoa tuottavaksi toiminnaksi edellyttääkin ideoiden ja asioiden jakamista, keskustelua, osallistamista ja kuuntelua (Salonen ym. 2017, 19).
Työyhteisöt muodostuvat erilaisista ihmisistä, jotka tuovat kaikki työyhteisöön mukanaan
erilaisia näkemyksiä, toimintatapoja ja tarpeita. Osallistaminen on toimintatapa, jossa eri
toimijoiden ideat, osaaminen, valmiudet ja taidot hyödynnetään tehokkaasti yhteisesti
sovittujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Osallistamisen perustana on se, että yhdessä
osataan ja tiedetään enemmän kuin yksin. (Hannonen & Leinonen 2015, 54.) Kehittäminen siis tapahtuu projektissa mukana olevien panoksen sekä toiminnan yhteisvaikutuksesta. On tärkeää saada sitoutettua eri toimijatahot kehittämistoimiin ja ennaltaehkäistä
osallistujien sivuun vetäytymistä tai vain passiivisiksi osallistujiksi jäämistä. (Tiittula
2007, 276–277.) Tästä syystä halusin hyödyntää menetelmiä, joissa jokainen saa tuottaa
tietoa sekä yksin että ryhmässä.
Think-pair-share -menetelmä on oiva esimerkki tällaisesta menetelmästä. Think-pairshare -menetelmässä vetäjä esittää kysymyksen kyseessä olevasta aihealueesta, jonka
jälkeen jokainen osallistuja saa pohtia hetken itsekseen kysymykseen vastausta. Tämän
jälkeen jakaudutaan pareihin, joissa jaetaan syntyneet ajatukset ja jatketaan pohdintaa
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yhdessä. Menetelmän viimeisessä osuudessa kaikki parit kertovat pohdintojensa tulokset ja ryhmässä keskustellaan yhteisesti esiin nousseista ajatuksista sekä aihealueesta.
(Azlina 2010, 22; Haukijärvi ym. 2014, 45.)
Think-pair-share työskentelyn lisäksi halusin jokaisen ohjaajan osallistuvan työkirjan
suunnitteluun konkreettisesti. Tämän mahdollistin ideapuun avulla. Ideapuu on visuaalinen ja nopea sekä helppo tapa kerätä ideoita ryhmältä. Siinä yhdistyvät yksilön vapaus
ideoida sekä ryhmässä mielipiteiden jakaminen. (Haukijärvi ym. 2014, 22.) Ideapuun
avuksi olin kerännyt kirjallisuusmateriaalia ideoinnin tueksi. Ideapuu toteutettiin aivoriihen tavoin, jolloin vapaa ideointi on sallittua, enkä halunnut ohjata osallistujia liikaa. Aivoriihen tarkoituksena onkin tuottaa paljon uusia ja innovatiivisia ideoita, joista parhaat
sitten valitaan toteutukseen (Haukijärvi ym. 2014, 19).
Salosen (2013, 21) mukaan on tärkeää, että kehittämisprojektissa mukana olevat toimijat
pääsevät osallistumaan työskentelyyn prosessin kaikissa vaiheissa. Onnistunut kehittämistyö edellyttääkin ihmisten välistä vuorovaikutusta ja sen tulee olla sosiaalinen prosessi. Kaikkien osapuolien osallistuminen sekä suunnitteluun että päätöksentekoon
alusta lähtien takaa, että kaikkien tarpeet ja päämäärät huomioidaan. Mahdollisuus osallistua lisää myös sitoutumista kehittämisprojektiin ja sen tuotokseen. (Toikko & Rantanen
2009, 89–90.)
Työpajatyöskentelyn lisäksi käytin dialogista keskustelua menetelmänä, jonka avulla
projektiin osallistujat pääsivät vaikuttamaan työhön projektin eri vaiheissa. Dialoginen
keskustelu on kehittämisen ja osallistamisen menetelmä, johon kuuluu olennaisesti reflektointi ja arviointi (Salonen 2013, 22). Osallistuminen perustuu dialogiin, jonka tulee
pohjautua rinnakkuuteen ja vastavuoroiseen tutkittavien asioiden ihmettelyyn. tällainen
dialoginen keskustelu johtaa parhaimmillaan sellaiseen ratkaisuun, jonka kaikki sen osapuolet voivat hyväksyä. (Toikko & Rantanen 2009, 89, 92–93.)
Dialogisia keskusteluja käytiin projektin aikana erilaisissa kokoonpanoissa ja tilanteissa
Perhekuntoutusyksikkö Polussa. Osa keskusteluista käytiin suunnitelmallisesti ja ennalta sovitusti, osa spontaanisti ideoiden syntyessä työtä tehdessä. Tein keskusteluista
ja ideoista muistiinpanoja, jotka analysoin muun materiaalin kanssa työkirjaa tehtäessä.
Työkirjan valmistuttua keräsin vielä työryhmältä palautetta työkirjasta vertaishaastattelun
avulla. Vertaishaastattelussa osallistujat kävivät keskustelua annettujen teemojen perusteella. Tavoitteena oli tuoda esille kehittämisehdotuksia ja näkökulmia. (Haukijärvi ym.
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2014, 59.) Olin teemoittanut vertaishaastattelun etukäteen. Teemat loin vastakohtien timantti välineellä, jonka avulla voi helposti kartoittaa ihmisten suhtautumista tiettyä asiaa
kohtaan (Aalto-Kallio ym. 2009, 84; Lindberg 2013, 47).
Vastakohtien timantti sisältää neljä ruutua, jotka ilmaisevat henkilön kannan käsiteltävään asiaan. Nämä neljä suhtautumistapaa ovat 1) ambivalentti suhtautuminen, eli henkilöllä on sekä myönteisiä että kielteisiä ajatuksia käsiteltävästä aiheesta, 2) neutraali
suhtautuminen, 3) myönteinen suhtautuminen ja 4) kielteinen suhtautuminen. Ruudun
valitseminen ei kuitenkaan riitä kattavaksi arvioinniksi, vaan sen lisäksi perustellaan ja
keskustellaan, minkälaisia seikkoja suhtautumisen taustalta löytyy. (Aalto-Kallio ym.
2009, 84; Lindberg 2013, 47.) Keskusteluun osallistui koko Perhekuntoutusyksikkö Polun henkilökunta ja Vähäheikkilän perhetukikeskuksen johtaja.

5.2 Aineistot, materiaalit ja analyysi

Läpi koko kehittämistyön on tärkeä tuottaa ja hyödyntää riittävää määrää erilaisia aineistoja ja materiaaleja. Kehittämisprojektin aikana tuotetut materiaalit ovatkin kaikki yhtä
tärkeitä, vaikka jotkut aineistot saavat mahdollisesti raportissa enemmän painoarvoa.
Dokumentointitapoina voi olla muun muassa kirjoittaminen, kuvaus sekä kehittämisprojektin aikana tuotetut materiaalit. (Salonen 2013, 23–24.) Laadullinen aineisto on yleensä
tekstiä, mutta se voi myös olla äänitteitä, kuvia, videoita tai mitä tahansa ihmisen aikaansaamaa aineistoa (Kananen 2015, 88).
Dokumentoin käydyt dialogiset keskustelut muistiinpanoin sekä käytetyt menetelmät ja
niistä syntyneet tuotokset reaaliaikaisen sähköisen kirjaamisen sekä valokuvien avulla.
Tämän lisäksi ideariihestä syntyi huomattava määrä aineistoa, joka oli toimijoiden kirjaamina post-it -lapuilla. Post-it -lappuja oli yhteensä 35 kpl. Toisesta työpajasta syntyi aineistona kirjalliset palautelomakkeet, jonka kaikki osallistujat täyttivät. Näitä palautelomakkeita oli 10 kpl. Kirjasin työpajasta myös muistiinpanoja suullisen keskustelun pohjalta.
Aineiston analyysi voi olla muun muassa aineiston järjestelyä, käsittelyä, muokkaamista
tai tiivistämistä. Muokkauksessa käytetään menetelmiä, joita ovat esimerkiksi litterointi,
koodaus, luokittelu tai teemoittelu. (Kananen 2014, 105.) Laajuudeltaan pienet aineistot
voidaan analysoida lukemalla ja katselemalla ne läpi useaan kertaan, jotta niiden välit-
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tämä viesti selkeytyisi. Laajat aineistot taas on syytä yhdenmukaistaa ja luokitella asiasisältöihin. (Kananen 2015, 88–89.) Aineiston analyysiä tulee aina ohjata avoimuus ja
uteliaisuus. Analyysissä tavoitteena on nostaa aineistosta esiin ilmiöitä ja jopa yllättyä ja
löytää uusia oivalluksia. (Lilja 2018, 161.)
Ensimmäisenä aineiston järjestelyssä tarkistin kaikki aineistot ja varmistin ettei tietoja
puutu. Tämän jälkeen järjestin tiedot analyysia varten. Analyysitapana aineiston läpikäymisessä käytin ymmärtämiseen pyrkivää lähestymistapaa ja analyysimenetelmänä teemoittelua (Hirsjärvi ym. 2009, 221, 224). Pelkkä aineiston luokittelu ei kuitenkaan tarkoita
samaa kuin sen analysointi, vaan aineistosta tulee saada irti jotain, mikä ei ilmene suorina lainauksina (Ruusuvuori ym. 2010, 15).
Käytinkin aineistolähtöistä tulkintaa, jolloin tekstit jaetaan asiasisältöihin ja sisällöille annetaan niitä kuvaavat nimet, jotka nousevat suoraan aineistoista. Aineiston tulkintaa ohjasi tutkimusongelmasta johdetut kysymykset, joihin etsin vastauksia. (Kananen 2015,
93–94.) Palautelomakkeita läpikäydessäni kirjasin erilliselle listalle usein toistuvia teemoja ja erotin teksteistä parannusehdotukset, jotka listasin omalle paperille.

5.3 Projektin aikataulu ja eteneminen

Kehittäminen nähdään yleensä konkreettisena toimintana, mikä tähtää selkeästi määriteltyyn tavoitteeseen. Se voi olla yksikkökohtaista, jolloin tavoitteena on samaan aikaan
tuottaa sekä toimintatavallisia että rakenteellisia uudistuksia. Tällöin kehittäminen on
käytännöllistä asioiden korjaamista, parantamista tai edistämistä. (Toikko & Rantanen
2009, 14, 16.) Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kehittämisprojektin kulku on luova prosessi omine vaiheineen (Hirsjärvi ym. 2009, 63).
Kehittämisprojektini ympäristönä toimii lastensuojelun kenttä, joten inhimilliset tekijät oli
otettava huomioon projektin suunnittelussa sekä sen joka vaiheessa. Kehittämisprojektini etenemiseen valitsin konstruktiivisen mallin, jossa reflektointi, arviointi ja tasavertainen keskustelu ovat jatkuvasti läsnä. Mallissa yhdistyvät spiraalisen mallin vahvuudet ja
kehittämistoiminnan logiikka. Konstruktiivisessa mallissa kehittämistoiminta etenee vuorovaikutuksen avulla ja siinä tavoitellaan moniäänisyyttä. Asiantuntijuuden jakaminen
sekä erilaisten näkökulmien tutkiminen ja arvostaminen ovat konstruktiivisen mallin tavoitteita, jotka halusin sisällyttää omaan kehittämisprojektiini. (Salonen 2013, 16; Salonen ym. 2017, 53.)
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Projektin eteneminen muistuttaa myös toimintatutkimuksellista työotetta. Tällöin toimintaa tutkitaan ja kehitetään samanaikaisesti, eli päämääränä on saada aikaan muutosta
sosiaaliseen toimintaan ja samalla myös tutkia tätä muutosta ja ilmiötä. (Heikkinen 2007,
196–197.) Toimintatutkimukselliselle työotteelle on ominaista, että se toteutetaan aidossa käytännön työympäristössä (Elojärvi 2017, 45–46). Se ei siis ole koskaan pelkästään tutkijoiden työtä vaan toimintaan osallistuu ihmisiä käytännön työelämästä. Yhteistyö onkin oleellinen elementti toimintatutkimuksessa. (Kananen 2014, 11.)
Toimintatutkimus etenee syklisesti ja alkaa usein arkisessa työssä havaitusta ongelmasta. Syklit etenevät ongelman tutkimisesta ratkaisujen etsimiseen ja lopulta toiminnan
reflektointiin. Toimintatutkimuksellinen työote ei tule koskaan luonnollisesti päätökseen
vaan toiminnan muuttuessa luodaan aina uusia käytäntöjä. Toimintatutkimuksellinen
projekti kuitenkin päättyy, kun tutkija lopettaa työnsä ja kirjoittaa havainnoistaan sekä
projektista raportin. (Heikkinen ym. 2008, 78–82.)
Projektin eteneminen tapahtuu vaiheittain. Projektin ensimmäiset vaiheet ovat konstruktiivisen mallin mukaan tarve, perustelut ja ideat sekä suunnitteluvaihe. Näiden jälkeen
alkaa toteutus- ja arviointivaihe, jossa toteutusta ja tuotosta muokkaa jatkuvasti reflektio,
arviointi ja havainnot. Projektin viimeiset vaiheet ovat tuotos/tulos ja päätös -muutos toiminnassa. (Salonen ym. 2017, 54.) Toimintatutkimuksessa projektin vaiheet ovat suunnittelu, toiminta ja seuranta (Kananen 2014, 14). Projektissani ei valitettavasti jäänyt aikaa seuranalle, vaan tuotosta arvioitiin ainoastaan henkilökunnan toimesta.
Kehittämisprojektin tuotosta suunniteltiin ja arvioitiin työyhteisön jäsenten kanssa tasavertaisessa vuorovaikutuksessa läpi koko kehittämisprojektin. Salonen onkin huomioinut, että vaikka konstruktiivisessa mallissa arviointi on eroteltu omaksi osiokseen, se
voidaan sisällyttää kaikkiin vaiheisiin. Suunnitteluvaiheen merkitys on mallissa oleellinen, muttei kehittämisprojektin työskentelyä voida silti koskaan täysin ennakoida. (Salonen 2013, 17–18.)
Kehittämisprojektista tiedotin henkilökuntaa läpi projektin osastokokouksissa, joihin osallistui koko yksikön henkilökunta sekä sosiaalityöntekijä ja laitosjohtaja tarvittaessa. Työpajatyöskentelyille hyvä ajankohta oli yksikön kehittämispäivät sekä osastokokoukset.
Myös kehittämispäiviin osallistuivat koko yksikön henkilökunta ja ne olivat luonteeltaan
ideaaleja kehittämistoiminnalle, sillä ne eivät sijoittuneet työpäivän keskelle, jolloin asiakasasioista ei tarvinnut huolehtia samanaikaisesti. Tiedottamisen ja työpajojen lisäksi
kävin dialogista keskustelua toimijoiden kanssa projektin eri vaiheissa. (Taulukko 1.)
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Aihe
Kehittämisprojektin ideointi

Polun kehittämistarpeiden kartoitus
Kehittämisprojektin idean hyväksyttäminen
Idean esittely tulevalle projektiryhmälle

Toimijat
Vastaava ohjaaja
ja kehittämisprojektin vetäjä

Menetelmät/
toiminta

Dokumentointi

Palaveri: dialoginen keskustelu

Muistiinpanot

Muistiinpanot
Ideasuunnitelma

Päätös tuottaa kehittämisprojekti Perhekuntoutusyksikkö
Polkuun
Aiheen rajaaminen
kahteen aiheeseen
Kehittämisprojektin
idean hyväksyttäminen sekä rajaus
Projektiryhmän muodostuminen ja idean
hyväksyminen

Osastokokous

Palaveri: dialoginen keskustelu

Muistiinpanot

Sovittu suunnitelman esittelystä ja
tiedonkeruumenetelmistä
Johtaja hyväksyi kehittämisprojektisuunnitelman
Suunnitelma valmistui

2/18

Projektisuunnitelman esittely

Laitosjohtaja ja
projektin vetäjä

Dialoginen
keskustelu

Muistiinpanot

2/18

Projektisuunnitelman tarkentuminen
Tarkennetun projektisuunnitelman
esittely

Projektiryhmä ja
projektin vetäjä

Dialoginen
keskustelut

Projektiryhmä,
laitosjohtaja,
vastaava ohjaaja,
sosiaalityöntekijä
ja projektin vetäjä
Projektin vetäjä

Kehittämispäivä

Kehittämisprojektisuunnitelma
Muistiinpanot

Kirjallisuuden kartoitus

Kirjallisuuskatsaus

Raportti kirjallisuuskatsauksesta
Muistiinpanot

Kirjallisuutta löytyy
aiheesta hyvin

10/18

Kehittämisprojektin kuulumiset

Projektiryhmä,
vastaava ohjaaja
ja projektin vetäjä

Osastokokous:
tiedottaminen

11/18

Työpajoista sopiminen

Vastaava ohjaaja
ja projektin vetäjä

Palaveri: dialoginen keskustelu

Muistiinpanot,
tekstiviestit

Think-pairshare,
työkirjan ideointi kirjallisuuden pohjalta,
ideapuu.
Työpajan tuotosten analysointi. Sen ja
kirjallisuuden
pohjalta työkirjan luominen
Palaute/arviointi vertaishaastattelun avulla hyödyntäen vastakohtien timantti -menetelmää.
Dialoginen
keskustelu

Muistiinpanot,
valokuvat ja
tarkennettu
PowerPoint tuotos.

Sovittiin, että työpaja
pidetään Perhekuntoutusyksikkö Polun
kehittämispäivällä
Työkirjan käyttö tarkentui ja työkirjaan
luotiin runsaasti tehtävä- ja aiheideoita.

12/18

Tiedonkeruu ja väliseminaari

Projektiryhmä, laitosjohtaja, sosiaalityöntekijä ja vastaava ohjaaja sekä
projektin vetäjä

1-2
/19

Työkirjan
luominen

Projektin vetäjä

3/19

Työkirjan
esittely

Projektiryhmä,
vastaava ohjaaja
ja projektin vetäjä

3/19

Ohjauskeskustelu

Vastaava ohjaaja
ja projektin vetäjä

3/19

Työkirjan käyttöönotto ja julkaisu kaupungin sisäisessä
verkossa

Projektiryhmä, johtaja, vastaava ohjaaja ja projektin
vetäjä

Saatekirje,
keskustelu

Työkirja

Työkirja

Muistiinpanot

Työkirjan viimeistely

Muistiinpanot

Työkirjan viimeistely,
käyttöönotto

Toimeksiantajan palaute

Työkirja henkilökunnan käyttöön.

Taulukko 1. Kehittämisprojektin eteneminen 2017–2019.
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Henkilökunnan uudet jäsenet tulivat
tietoisiksi kehittämisprojektista

VIIMEISTELYVAIHE

78/18

Projektiryhmä hyväksyi suunnitelman
ja antoi siihen ideoita

TOIMINTAVAIHE

Projektisuunnitelman tarkentaminen ja tiedonkeruusta sopiminen

SUUNNITTELUVAIHE

Projektiryhmä,
vastaava ohjaaja
sekä kehittämisprojektin vetäjä
Vastaava ohjaaja
ja kehittämisprojektin vetäjä

1-2
/18

3/18

Hyöty/
tulos

IDEAVAIHE

Ajankohta
11-12
/17
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Kehittämisprojektini eteni sykleissä, joiden väliin jäi taukoja. Projekti sijoittui lastensuojelun kentälle, jossa luonteenomaista on muuttuvat tilanteet sekä kuormitustekijät (Salo
ym. 2016, 6–7). Haasteita projektiin toi myös henkilökunnassa tapahtuneet muutokset.
Yhdeksästä projektiryhmän jäsenestä neljä vaihtoi työpaikkaa tai eläköityi projektin aikana. Myös omat kiireet ja resurssien rajallisuus aiheuttivat projektiin taukoja. On myös
hyvä huomioida, että Perhekuntoutusyksikkö Polku on uusi yksikkö, jonka henkilökunnalla on runsaasti muutoksia ja kehittämistä historiassaan.
Henkilökunnan muutoksista ja työn kuormittavuudesta huolimatta kehittämisprojektiin
osallistuttiin innokkaasti. Kehittämisprojektin tavoite nähtiin yhteisenä ja tuotos hyödyllisenä. Yleinen asenne kehittämisprojektia kohtaan oli myönteinen. Ensimmäisen työpajan jälkeen sain palautetta, että vaikka työpajaan suuntautuminen oli tuntunut haastavalta, sen jälkeen oli jäänyt olo, että ”kyllähän me tämä osataan ja hallitaan”.
Kokonaisuudessaan kehittämisprojektin kulku on kirjattu yksityiskohtaisesti aiemmalla
sivulla esitettyyn taulukkoon. Taulukkoon olen hahmotellut projektin etenemistä konstruktiivisen mallin mukaan. Syksyllä 2017 ja keväällä 2018 on aloitus- ja suunnitteluvaiheet. Syksyllä 2018 on vuorossa työstövaihe ja keväällä 2019 tarkistus ja viimeistelyvaihe. Valmis tuotos on valmiina ennen 2019 kevätlukukauden päättymistä. (Taulukko
1.)
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6 KEHITTÄMISPROJEKTIN TOTEUTUS JA TULOKSET
6.1 Kehittämisprojektin idea- ja suunnitteluvaihe

Konstruktiivisen mallin mukaan etenevällä projektilla on aloitusvaihe, joka toimii projektin
liikkeelle panevana voimana. Aloitusvaihe linjaa tulevan projektin suunnan. (Salonen
2013, 17.) Kehittämistoiminnan alussa tulee keskittyä myös projektin perusteluun. Tämä
tarkoittaa sitä, että määritellään projektin lähtökohdat ja vastataan kysymykseen miksi
juuri jokin tietty asia kaipaa kehittämistä. Tärkeää on ongelman ja vision määrittäminen:
ongelmana on nykytilanteen jokin toimimaton osa-alue ja visio taas on ihannekuva tulevasta, kun ongelma on ratkaistu. (Toikko & Rantanen 2009, 57.)
Kehittämisprojektini idea muodostui loppuvuodesta 2017. Projektin ideoinnin käynnisti
aloittamani YAMK -opinnot sekä Perhekuntoutusyksikkö Polun avaaminen ja asiakastyön käynnistyminen. Idean suunnitteluun sain tukea yksikön vastaavalta ohjaajalta sekä
muilta perhekuntoutuksen ohjaajilta. Oman kiinnostuksen kohteeni ja perhekuntoutuksen tarpeiden pohjalta syntyi lopulta kehittämisprojektin idea, josta laadin suppean selvityksen idean esittelemistä varten.
Kehittämisprojektin ongelmana oli siis lapsen osallisuuden puutteet perhekuntoutuksen
päivittäisessä työskentelyssä. Työskentely oli lapsilähtöistä, mutta ei lapsikeskeistä ja
lasta riittävästi osallistavaa. Yhdessä mentorini kanssa visioimme, että hankkeen avulla
lapsi pääsisi paremmin ja säännöllisemmin mukaan työskentelyyn ja lapsen tarpeet sekä
hyvinvointi nousisi keskiöön silloinkin, kun perheen vanhemmat ovat kriisissä ja työskentely muuten keskittyy konkreettiseen, arkielämän ongelmia ratkovaan tukeen.
Kehittämisprojektin ideaan kirjasin ylös sen perustelut, lyhyen kuvauksen ja yhteyden
organisaatioon toimintaan, suunnitellun kehittämisprojektin tuotoksen sekä karkean aikataulun. Suoritin myös alustavan kirjallisuushaun aiheesta ja esittelin idean työyhteisössäni. Kehittämisprojekti sai tässä kohdin hyvän vastaanoton ja sain siitä kommentteja
sekä kehittämisehdotuksia niin kanssaopiskelijoilta kuin työyhteisön jäseniltä. Yleisesti
idea nähtiin ajankohtaisena, työelämälähtöisenä ja tarpeellisena.
Aloitusvaihetta seuraa konstruktiivisessa mallissa suunnitteluvaihe. Suunnitteluvaiheessa laaditaan kirjallinen kehittämisprojektisuunnitelma ja selvitetään mukana olevien
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toimijoiden tehtävät ja vastuut. Suunnitteluvaiheessa ei vielä kykene tarkasti suunnittelemaan työskentelyn jokaista osa-aluetta, mutta on kuitenkin tärkeää suunnitella työskentely mahdollisimman huolellisesti. (Salonen 2013, 17.) Kehittämisprojektini suunnitteluvaihe alkoi pian ideavaiheen hyväksymisen jälkeen. Ajallisesti suunnitelmavaihe sijoittui kevääseen 2018.
Suunnitteluvaiheen aikana laadin kirjallisen kehittämisprojektisuunnitelman, johon kirjasin tarkemmin ylös projektin tavoitteet, tehtävät ja tarkoituksen. Suunnitelmasta ilmeni
myös projektissa käytettävät kehittämismenetelmät sekä hahmotelma sen aikataulusta.
Esittelin suunnitelman Vähäheikkilän perhetukikeskuksen johtajalle, joka hyväksyi suunnitelman ja antoi siihen muutamia kehittämisideoita. Johtajan kanssa sovimme, että kehittämisprojektin voi aloittaa yksikön sisäisenä kehittämisenä.
Suunnitteluvaihetta seuraa esivaihe, jolloin kehittämisprojektin tekijät siirtyvät toteuttamisympäristöön. Tällöin organisoidaan yhdessä tulevaa työskentelyä ja läpikäydään kehittämisprojektisuunnitelma. (Salonen 2013. 17.) Tein kehittämisprojektini omalle työpaikalleni, joten projektin esivaihe sisälsi lähinnä tarkennetun kehittämisprojektisuunnitelman esittelyn lopulle Perhekuntoutusyksikkö Polun henkilökunnalle. Esittely tapahtui
maaliskuussa 2018 pidetyillä kehittämispäivillä. Työyhteisö suhtautui tällöin hyvin projektiin ja innostusta sekä ideointiakin oli ilmassa. Työyhteisö esitti myös paljon hyviä kysymyksiä ja ehdotuksia, jotka kirjasin ylös muistioon.

6.2 Työkirjan suunnittelua työpajatyöskentelyssä

Suunnitteluvaiheessa laaditun aikataulun mukaisesti kehittämisprojektin työstäminen oli
tarkoitus ajoittua syksylle 2018. Työyhteisössä tapahtui kuitenkin paljon henkilökuntavaihdoksia, jonka lisäksi henkilökohtaisista syistä projekti jäi kesällä–syksyllä 2018 pienelle tauolle ja tiedonkeruuta varten järjestetty työpaja toteutui vasta joulukuussa 2018.
Tältä osin alkuperäinen aikataulutus ei toteutunut täysin.
Loppuvuodesta 2018 suunnittelin Perhekuntoutusyksikkö Polun joulukuussa 2018 pidetylle kehittämispäivälle työpajan. Työpajatyöskentely rakentui kolmesta osasto, joista ensimmäinen oli kehittämisprojektin esittely. Esittelyn jälkeen pohdittiin aihetta Think-pairshare -menetelmän avulla, jonka yhteydessä käytiin vilkasta teemoitettua keskustelua.
Lopuksi päästiin yhdessä ideoimaan työkirjan sisältöä. Ideoinnin avuksi olin tuonut runsaasti aiheeseen liittyvää materiaalia (liite 1.).
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Työpajatyöskentelyyn osallistui Perhekuntoutusyksikkö Polun ohjaajat, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, vastaava ohjaaja ja laitosjohtaja. Yksikön henkilökuntaan oli
tässä vaiheessa tullut jo muutoksia, jonka lisäksi yksi ohjaajista oli estynyt pääsemään
paikalle. Alkuperäisistä projektiryhmän jäsenistä paikalla oli siis vain kolme ohjaajaa ja
toimintaterapeutti. Tämän vuoksi kehittämisprojektin uudelleen esittely työpajan aluksi
oli lähes välttämätöntä. Kaikki paikalla olijat osallistuivat kuitenkin innokkaasti työpajaan
ja tuottivat runsaasti tietoa.
Kehittämisprojektin esittely suuntasi työpajan osallistujat aiheeseen, jonka jälkeen oli
vuorossa think-pair-share menetelmä. Menetelmä oli osallistujille vieras, joten aluksi kävin yleisesti läpi menetelmän etenemisen ja idean. Tämän jälkeen heijastin PowerPoint
esityksen avulla seinään ennalta suunnittelemani keskustelun teemat. Teemat olivat
seuraavat ja liittyivät työkirjan käyttöön: (1) Kuka tulee käyttämään työkirjaa perheiden
kanssa? (2) Milloin ja kuinka usein työkirjaa tullaan käyttämään? (3) Miten työskentely
toteutetaan? (4) Voiko työkirjaa yhdistää jo olemassa oleviin rakenteisiin? (5) Mikä olisi
hyvä jaottelu työkirjan tehtävissä?
Osallistujat saivat aluksi miettiä teemoja itsekseen, sitten itse valitun parin kanssa ja lopuksi keskustelua käytiin yhdessä teema kerrallaan. Aiheet herättivät paljon keskustelua
ja ajatuksia syntyi monipuolisesti työkirjan käytöstä. Kirjasin keskustelun aikana muistiinpanoja suoraan PowerPoint -esitykseen, jotta ne olivat kaikkien nähtävillä välittömästi.
(Kuvio 5.)

Kuvio 5. Think-pair-share työskentelyn muistiinpanoja
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Työkirjan käyttöön liittyvien asioiden pohtimisen jälkeen oli vuorossa työkirjan sisällön
ideointi. Olin kerännyt ideointia varten laajan kattauksen kirjallisuutta (Liite 1.), johon
osallistujat pääsivät tutustumaan. Kirjat olivat saatavilla ryhmän keskellä olevalla pöydällä. Jaoin jokaisella myös oman pinon post-it -lappuja sekä kynän. Ohjeistin osallistujia
kirjaamaan ideoita ylös lapuille ja tuomaan ne sitten taululle piirtämääni ideapuuhun.
Kannustin kirjaamaan vapaasti ylös ideoita, aihealueita ja mitä vain työkirjan sisältöön
liittyviä ehdotuksia. Yhdessä sovimme, että ideapuussa on kolme haaraa: vauvoille soveltuvat tehtävät, kaikille perheille sopivat tehtävät sekä isommille lapsille kohdennetut
tehtävät. (Kuva 1.)

Kuva 1. Työpajatyöskentelyn ideapuu.
Ideointiin olin varannut aikaa puolisen tuntia, jonka aikana tuotettiin keskustelun ohessa
35 post-it -lappua tehtäväideoita. Useammassa lapussa oli enemmän kuin yksi idea,
mutta lapuissa esiintyi myös samoja ideoita. Osallistujat selasivat aktiivisesti kirjallisuutta, josta nousi ideoita ja suoria lainauksia. Myös jo käytössä olevia työtapoja kirjattiin
ylös lapuille. Työskentelyn lopuksi luin ääneen kaikki ideat ideapuusta.
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6.3 Työkirjan laatiminen

Työapajatyöskentelyn jälkeen alkoi tuotoksen työstäminen. Aloitin työkirjan laatimisen
läpikäymällä osallistujilta kerätyt materiaalit sekä projektin aikana keskusteluista syntyneet muistiinpanot. Jaottelin ideapuun ideat työpajassa sovittujen kolmen teeman alle,
jotka olivat (1) vauvaikäisille, (2) leikki-ikäisille ja (3) kaikille perheille sopivat tehtävät.
Työpajassa oli yhdessä sovittu, että tämän tarkempi tehtävien jaottelu on turhaa. Tehtävien valinta vaatii joka tapauksessa ohjaajalta aina harkintaa: mitkä tehtävät sopivat juuri
tälle perheelle ja vastaavat juuri tämän lapsen tarpeisiin.
Lapsen iän mukaan jaottelun ohessa, aineistosta nousi nopeasti myös toistuvia teemoja,
joita halutaan sisällyttää lapsen kanssa tehtävään työhön ja joita pidetään merkittävinä
lastensuojelussa. Näitä teemoja oli muun muassa toimiva lapsilähtöinen arki, lapsen itsetunnon vahvistaminen ja tunnetaidot, vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen
edistäminen, elämysten tuottaminen perheen arkeen, voimavaralähtöinen arjen tarkastelu sekä vanhemman ja lapsen reflektiotaitojen vahvistaminen.
Aloitin kokonaisuuden ensin listaamalla ideoista valmiit tehtävät ja miettimällä niille otsikot. Tämän jälkeen syvennyin niihin ideoihin, jotka vaativat kirjallisuuteen paneutumista,
jotta ne muokkautuivat konkreettisiksi tehtäviksi. Selasin työpajassa käytössä olleita kirjoja sekä verkkokirjallisuutta ja paneuduin ehdotettuihin aiheisiin. Osa ideoista oli hyvinkin laaja-alaisia ja karkeita, ja vaativat laajempaa tiedonhakua, kuten ”Lapsen leikki” tai
”Tunnetaidot”. Osa ehdotuksista taas oli hyvin spesifeitä ja jo oikeastaan valmiita tehtäviä, kuten ”Musiikkimaalaus” ja ”Lapsiystävällinen sukupuu”.
Luodessani työkirjan sisältökokonaisuutta, lisäsin työkirjaan myös tehtäviä ja aihealueita,
jotka ovat jo aiemmin olleet perhekuntoutuksen työskentelyssä mukana, mutta vain osan
perheiden kanssa. Nämä aihealueet eivät kuitenkaan ole olleet säännönmukaisesti työskentelyn sisältönä. Halusin työkirjan sisältävän uusien ideoiden lisäksi ohjaajan työssä
jo olemassa olevien elementtien auki kirjoittamista. Tällaisia aiheita oli esimerkiksi: ”Vauvan kylpyhetki” tai ”meidän kodin kiukkusäännöt”. Lisäämäni, ei työpajassa nousseet aihealueet nousivat esille keskustelujen pohjalta tehdyissä muistiinpanoissa sekä esiintyivät myös kirjallisuudessa.
Tehtävien ja aiheiden listauksen ja tarkennuksen jälkeen, siirsin tehtäväkuvaukset otsikkoina työkirjaan niin, että jokainen aihe sai oman sivunsa. Näin oli yhdessä sovittu työpajatyöskentelyn suunnitteluosiossa. Aiheita oli tässä kohdin 43 sivua, joiden lisäksi loin
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työkirjaan otsikkolehdet/välilehdet aiemmin sovittujen teemojen mukaisesti sekä sisällysluettelon, josta hahmottaa paremmin työkirjan kokonaisuuden. Osa aiheista oli haastava sijoittaa tiettyyn teemaan. Tehtävien siirtäminen työkirjan sisällä kuitenkin onnistuu
helposti, joten tehtävien sijoittumista voi käytön aikana muuttaa kokemuksien perusteella.
Aiheiden otsikoinnin jälkeen kirjoitin kaikki tehtävät ja toimintatuokiot auki omiin sivuihinsa ja jätin tarvittaessa tilaa työntekijän dokumentoinnille. Osa sivuista sisälsi myös
pienen tietopaketin vanhemmalle lapsen kehityksestä, tarpeista tai hoidosta. Tällaisia
ovat esimerkiksi: Vauvan ruokailut -aihe, joka sisältää tietoa pienen lapsen syömisestä
ja vuorovaikutusta tukevasta syöttämisestä sekä vauvan iltatoimet ja uni -aihe, mikä pitää sisällään tietoa lapsen unen tarpeesta ja vinkkejä helpottamaan lapsen unirytmiä.
Nämä sivut voi antaa vanhemmalle talletettavaksi kuntoutuksen alussa saatavaan perhekansioon, josta niihin voi palata uudelleen tarvittaessa.
Pia Roos (2016, 27–31, 35.) kuvaa kirjassaan ”Mitä kuuluu? Lapsen kertomukset ja osallisuus päiväkotiarjessa” erilaisia tapoja lapsen näkökulmien tavoittamiseen. Hänen mukaansa aikuinen tarvitsee lapsen ilmaisuvapauden sallivia menetelmiä, jotta hänen on
mahdollista päästä sisälle lapsen maailmaan. Tällaisia menetelmiä on muun muassa
piirtäminen, haastattelu, havainnointi, sadutus, valokuvaaminen ja draama. Olen hyödyntänyt työkirjassa kaikkia näitä menetelmiä ja pyrkinyt luomaan monipuolisia tapoja
lapsen osallisuuden mahdollistamiseen.
Työkirjan kuvitus
Työkirjaa luodessa, halusin kiinnittää huomiota työkirjan selkeään ulkoasuun. Työkirjasta
tulostetaan sivuja suoraan asiakkaille, joten sen tulee olla linjassa Perhekuntoutusyksikkö Polun julkikuvan ja laadun kanssa. Perhekuntoutusyksikkö Polulle on luotu oma
logo, jonka liitin sekä työkirjan kansilehteen että välilehtiin. Halusin työkirjaan myös kuvia
helpottamaan sen tarkastelua. Kuvilla työkirjan sai houkuttelevammaksi ja niillä halusin
osaltaan tuoda fokusta lapseen. Jotta työkirjan kuvitus olisi mahdollisimman yhteneväinen, päätin käyttää kuvituksessa valokuvia. Ennen työkirjan laatimista tarkistin myös perhekuntoutuksessa jo käytössä olevan perhekansion ulkoasun, jotta työkirja olisi yhteneväinen sen kanssa.
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Työkirjan valokuvat latasin pixabay.com -sivustolta, joka on kansainvälinen valokuvien,
grafiikoiden, videoiden ja piirustusten jakosivusto. Sivustolta löytyy yli miljoona ilmaista
kuvaa, joita ei ole suojattu tekijänoikeuksilla, vaan niiden käyttö on tarkoitettu vapaaseen
levitykseen. Kaikki Pixabayn kuvat ovat lisensoitu CC0-lisenssillä. Valitsin kuvat jokaisen
tehtävän teeman mukaan ja suosin kuvia, joissa esiintyy lapsia. Kuvat päätin sijoittaa
jokaiselle sivulle samalla tavalla, otsikon viereen, jotta työkirjasta tulisi mahdollisimman
eheä kokonaisuus. (Kuva 2.)

Kuva 2. Esimerkkejä työkirjan kuvituksesta.
Visuaalisista syistä lisättyjen kuvien lisäksi käytin muutamassa tehtäväsivussa Papunetin kuvapankin kuvia. Nämä kuvat on tarkoitettu helpottamaan kommunikointia lapsen ja
aikuisen välillä. Papunetin kuvapankin materiaali on vapaassa käytössä ja niitä voi joko
tulostaa ja tallentaa omalle koneelle. Kuvia on tarkoitettu käytettäväksi kuntoutuksessa
ja opetuksessa, mutta ne sopivat myös hyvin lasten arkeen. Papunetin kuvapankissa on
yli 28 000 kuvaa, joista on valokuvia 2 800, viittomakuvia 2 000 ja loput piirroskuvia tai
piktogrammeja. (Papunet 2019.) Käytin papunetin kuvia työkirjan sivuissa, joissa käydään läpi lapsen aamu- ja iltarutiineja. Tarkoituksena on kuvien avulla luoda kotiin kuvataulu, josta lapsi pystyy tarkastamaan, mitä arjessa tapahtuu seuraavaksi kuvien avulla.
Kuvien lisäksi käytin yhden tehtäväsivun kohdalla myös videolinkkejä, jotka aukeavat
suoraan Wordiin. Työpajassa oli toivottu työkirjaan joogahetkeä perheen kanssa. Kävin
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läpi erilaista kirjallisuutta ja joogaohjelmia, jotka sopivat myös pienille lapsille. Kokonaisen joogaohjelman kirjaaminen auki tai kuvittaminen yhdelle sivulla tuntui vaikealta toteuttaa. Löysin kuitenkin YouTubesta kanavan, jossa oli juuri lapsille tarkoitettuja joogaohjelmia videomuodossa. Liitin näitä videoita työkirjan sivulle. Ohjaajat voivat joko ensin
itse opetella videoilta yksinkertaiset ohjelmat ja vetää ne sitten perheelle tai ottaa kannettavan tietokoneen mukaan kotikäynnille ja katsoa perheen kanssa yhdessä joogaohjeet. Videot voivat myös innostaa vanhempia tekemään jatkossakin lapsen kanssa joogaharjoituksia ilman ohjaajan tukea.
Keskeisimmät osa-alueet työkirjassa
Työkirjan kaikki tehtävät liittyvät perustaltaan lapseen ja ovat teemoiltaan monipuolisia.
Työkirjan tehtävät, keskustelun aiheet ja toiminnalliset tuokiot sisältävät muun muassa
seuraavia teemoja: lapsen ja vanhemman tunnetaidot, vanhemman ja lapsen välisen
vuorovaikutuksen tukeminen, lapsen turvallinen arki, lapsen itsetunnon vahvistaminen
sekä positiivisen minäkuvan rakentaminen, lapsen hyvinvoinnin sekä kasvun ja kehityksen tukeminen sekä hoiva ja leikki. Nämä ovat kaikki teemoja, jotka ovat merkittäviä
lapsen suotuisan kasvun ja kehityksen kannalta, jonka lisäksi ne ovat lastensuojelussa
usein esillä olevia teemoja.
Vauvaikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen tarkoitetut tehtävät keskittyvät konkreettiseen vauvan hoitoon ja vauvan tarpeiden pohtimiseen vanhemman kanssa. Jokaisessa
tehtävässä on mietitty myös varhaista vuorovaikutusta tukevia elementtejä. Esimerkiksi
Vauvan ruokailussa ei mietitä ainoastaan mitä vauva minkäkin ikäisenä voi syödä tai
miten usein päivässä lapsen olisi hyvä syödä, vaan pysähdytään miettimään myös ruokailuhetkiä ja niiden vuorovaikutuksellisuutta. Osa vauvaperheiden tehtävistä tehdään
aikuisten kesken, jolloin pohditaan lasta ja hänen elämänsä osa-alueita. Osaan tehtävistä myös vauva pääsee osallistumaan, kuten esimerkiksi vauvahieronta- ja vauvan taidehetki -tehtäviin.
Leikki-ikäisten lasten tehtäväsivut käsittelevät muun muassa lapsen itsetunnon rakentumiseen sekä tunnetaitoihin liittyviä tehtäviä. Ne kannustavat vanhempaa kehumaan lasta
erilaisin keinoin ja kutsuvat lasta pohtimaan vanhemman ja ohjaajan kanssa omia hyviä
piirteitään sekä tunteita ja erilaisia tapoja käsitellä tunteita. Näiden tehtävien tarkoituksena on antaa lapselle runsaasti positiivista palautetta sekä vaihtoehtoisia toimintamalleja. Myös leikki-ikäisten perheissä mietitään arkea ja sen sujuvuutta, pohdinnat eroavat
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vauvaiästä siten, että niihin otetaan lapsi mukaan, antaen toki lapselle mahdollisuuden
myös vain halutessaan seurata sivusta.
Kaikille perheille tarkoitettuja sivuja on hieman vähemmän, sillä lapsen ikä vaikuttaa toimintaan paljon. Muutamia tehtäviä ja menetelmiä voi kuitenkin tehdä muokattuna kaikkien kuntoutuksessa olevien perheiden kanssa. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa
laatimani, muokattavissa oleva sukupuu, vanhemman kirjoittama kirje lapselle ja lorupussin askartelu.
Sukupuu nousi työpajan ideoista ja loin sen työkirjaan hyväksikäyttäen Pixabayn kuvaa
sekä Wordin kuvatyökaluja. Sukupuuhun pystyy helposti kopioimalla lisäämään tai poistamaan ympyröitä perheen koon mukaan. Puun yläpuolelle, taivaaseen, laitoin pilviä,
joihin voi merkitä jo edesmenneet perheenjäsenet. Myös pilviä on helppo lisätä kopioimalla. Ne voi myös jättää tyhjäksi, jos näin perhe toivoo. (Kuva 3.)

Kuva 3. Työkirjan sukupuu.
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Työkirjan käyttö
Toinen työpajatyöskentelyn osuus liittyi työkirjan käyttöön. Osallistujien vastauksista ja
keskusteluista nousi selkeästi esille työntekijöiden ajatus siitä, että vanhemman on tärkeä osallistua kaikkeen lapsen kanssa tehtävään työhön. Tätä perusteltiin muun muassa
sillä, että ”prosessi jää näin vanhemmalle kokonaiseksi” ja ”hyvä jää elämään”. Lapsen
kanssa työskentely ilman vanhempaa, nähtiin tapahtuvaksi silloin, kun vanhemman työskentely sitä vaatii. Käytännössä siis kuntoutuksessa haluttiin hyödyntää kohdat, jolloin
ohjaajat hoitavat lapsia, kun vanhempi työskentelee ilman lasta toisen työntekijän
kanssa.
Lapsen osallistaminen työskentelyyn nähtiin tärkeänä, mutta ohjaajan ja lapsen kahdenkeskinen kohtaaminen ei noussut osallistujien keskusteluissa ja puheenvuoroissa yhtä
merkittäväksi, kuin lapsen ja vanhemman kanssa tehtävä työ. Päinvastoin selkeästi toivottiin, että työkirja sisältää pääosin tehtäviä, joita voidaan tehdä vanhemman ja lapsen
kanssa yhdessä. Lapsi nähtiin osana perheyhteisöä ja vanhemman rooli muutoksessa
ensiarvoisena.
Tehtävien dokumentointi ja työkirjasta syntyneet tuotokset sen sijaan nähtiin merkittävinä juuri lapselle. Perhekuntoutuksessa oleville lapsille haluttiin dokumentoida muistoja
kuntoutuksen ajalta sekä luoda eheää kuvaa lapsesta ja hänen elämästään. Työkirjan
tehtävien dokumentointi nähtiin tärkeänä ja sitä ei haluttu jättää ainoastaan Effica -merkintöjen varaan. Keskusteluissa nousi esimerkkinä varhaiskasvatuksessa lapsille tehtävä päiväkoti portfolio, jonka kaltaista dokumentointia toivottiin myös lapsen kanssa perhekuntoutuksessa tehtävään työskentelyyn. Valokuvausta pidettiin hyvänä tapana dokumentoida lapsen kanssa tehtyä työtä lapsilähtöisen tekstin ja kuvituksen ohella.
Perhekuntoutusyksikkö Polkuun on aiempana opinnäytetyöhankkeena tehty perhekansio, joka annetaan perheelle kuntoutukseen tullessa. Lapsen Polku perhekuntoutuksessa -työkirja toivottiin olevan yhdistettävissä osittain tähän kansioon. Think-pair-share
keskustelussa kaikki osallistujat näkivät työkirjan yhdistämisen jo olemassa oleviin rakenteisiin järkevänä. Perhekansion lisäksi, työkirjan dokumentointia haluttiin yhdistää
perhekuntoutuksessa tehtävään valokuva-albumiin. Perhekuntoutuksessa vastuuohjaajat ovat tehneet jokaiselle perheelle valokuva-albumin kuntoutusajasta. Tähän albumiin
toivottiin lisää sisältöä työkirjan tehtävien avulla. Perhekansioon sen sijaan haluttiin informatiivisempia työkirjan osuuksia, joihin vanhempi voi palata myöhemmin myös ilman
ohjaajaa.
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Työkirjan käyttö haluttiin liittää kuntoutukseen suunnitelmallisesti. Yleisesti osallistujat
näkivät, että työkirjaa voisi käyttää kuka vain, ei ainoastaan vastuuohjaajat. Työkirjan
sivujen valinta tulee kuitenkin tehdä perheen tarpeiden ja kuntoutustavoitteiden mukaisesti. Think-pair-share menetelmässä nousi keskusteluun ehdotus, että viikoittaisessa
osastokokouksessa voitaisiin yhdessä miettiä, mitä tehtäviä perheiden kanssa seuraavaksi tehdään. Näin kaikki työntekijät ovat hyvin perillä, mitä on tehty ja mitä vielä tulisi
tehdä.
Sopivaksi työskentelyväliksi suunnitelmalliselle työkirjan käytölle lapsen ja vanhemman
kanssa nähtiin vähintään kaksi kertaa kuukaudessa toteutuva työskentely. Toisaalta toiminnassa haluttiin säilyttää myös tilannekohtaisuus, jolloin työkirjan sivuja voisi käyttää
tarvittaessa, milloin vain se sopii työskentelyyn ja perheen tilanteeseen. Uhkana tässä
kuitenkin nähtiin se, että työskentely unohtuu kokonaan perhekuntoutuksen kiireessä ja
perheiden kriiseissä. Tähän pohdittiin vastaukseksi työkirjan käytön kiinnittämistä tiettyyn päivään. Tämä varmistaisi niin sanotun minimitason työkirjan käyttöön sekä lapsen
osallisuuden mahdollistamiseen, jonka lisäksi työkirjaa voisi käyttää lisäksi tarvittaessa.

6.4 Työkirjan tarkistus ja viimeistely

Sovin Perhekuntoutusyksikkö Polun vastaavan ohjaajan ja Vähäheikkilän perhetukikeskuksen johtajan kanssa, että pidän työyhteisössä viimeisen työpajan maaliskuun 2019
alussa, jolloin esittelen viimeistelyvaiheessa olevan työkirjan henkilökunnalle ja kerään
siitä palautetta ja kommentteja työryhmältä. Tässä kohdin työkirjaan voitaisiin vielä lisätä
ja poistaa sivuja sekä sen ulkoasua pystyttäisiin muokkaamaan. Kevään tilaisuutta jouduttiin kuitenkin kerran siirtämään, mutta uusi aika järjestettiin Polun viikko-ohjelmasta
seuraavalle viikolle. Ajankohta oli mietitty niin, että koko henkilökunnalla oli mahdollisuus
osallistua.
Toiseen työpajaan osallistuikin koko Perhekuntoutusyksikkö Polun henkilökunta. Ainoastaan yksikön uusi sosiaalityöntekijä oli estynyt osallistumasta. Työpajassa oli mukana
seitsemän ohjaajaa, joista kaksi oli osallistunut projektiin alusta asti, sen jokaiseen kehittämisvaiheeseen. Koko projektin läpikäyneiden määrä oli tässä kohdin hyvin pieni Polun henkilökuntamuutosten vuoksi. Ohjaajien lisäksi työpajaan osallistuivat toimintaterapeutti, vastaava ohjaaja ja johtaja. He olivat kaikki osallistuneet kehittämisprojektiin
alusta lähtien. Täysin uusia, projektista tietämättömiä osallistujia työpajassa oli neljä,
kaikki ohjaajan nimikkeellä työskenteleviä.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Susanna Mäkinen

54

Esittelin työapajan alussa hyvin lyhyesti projektin sisällön, jonka jälkeen kävimme isolta
ruudulta läpi työkirjan kaikki sivut kansilehdestä lähtien. Ennen aloittamista jaoin osallistujille laatimani palautelomakkeen arviointikeskustelun avuksi. Laadin palautelomakkeen
vastakohtien timantti -menetelmää mukaillen. Muokkasin kuitenkin menetelmää siltä
osin, etten vaatinut osallistujia valitsemaan vain yhtä ruutua, vaan kannustin halutessaan
antamaan sanallisesti/kirjallisesti palautetta useammastakin ruudusta. Lomake sisälsi
neljä ruutua, jotka osoittivat erilaisia suhtautumistapoja tuotosta kohtaan. Nämä suhtautumistavat olivat (1) ambivalentti suhtautuminen, eli henkilöllä on sekä myönteisiä että
kielteisiä ajatuksia käsiteltävästä aiheesta, (2) neutraali suhtautuminen, (3) myönteinen
suhtautuminen ja (4) kielteinen suhtautuminen. (Kuva 4.)

Kuvio 6. Arviointilomake työpajaan osallistujille.
Työpajan kymmenestä osallistujasta kuusi sijoittautuivat ruutuun kolme eli he suhtautuivat positiivisesti tuotokseen. Tämän lisäksi loput neljä osallistujaa sijoittautui sekä positiiviseen ruutuun, että neutraaliin ruutuun tarjoten lisäehdotuksia työkirjaan ja nostaen
esille tulevaan käyttöön liittyvää pohdintaa. Pyysin palautteen sekä sanallisesti että kirjallisesti niin, että osallistujat saivat itse päättää, halusivatko yhteisesti avata ajatuksiaan.
Kirjallisen palautteen antoivat kaikki 10 osallistujaa. En halunnut painostaa osallistujia
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yhteiseen keskusteluun, sillä ryhmässä oli paljon uusia jäseniä. Kaikki projektissa alusta
asti olleet kuitenkin kertoivat ajatuksensa myös ääneen.
Työkirja sai paljon positiivista palautetta visuaalisesta ulkoasustaan. Osallistujat kommentoivat työkirjaa kauniina, selkeänä ja ulkoasultaan houkuttelevana. Tämä näkyi
myös selkeästi kirjallisissa palautteissa, joihin lähes jokainen osallistuja oli kommentoinut ulkoasun ja visuaalisen ilmeen olevan miellyttävä. Työkirja nähtiin monipuolisena ja
sisällön tehtävät laajuudeltaan sopivan vaihtelevina: ”Ihanan monipuolinen, niin arjen
”perus”-asioita kuin hieman erilaisempia leikkejä ja tehtäviä”, ”Sisältöä työskentelyyn,
myös sellaisia ”välipaloja” ja kevennyksiä: iloa ja toivoa perheen ehkä surulliseenkin arkeen”. Työkirjan monipuolisuus mainittiin seitsemässä kirjallisessa palautteessa.
Työkirjan muokattavuus ja täydennettävyys sai kiitosta ja se mainittiin myös kolmessa
kirjallisessa palautteessa. Tehtäväsivujen tietopaketit ja tukikysymykset nähtiin myös
hyödyllisinä ja toimivana osana työkirjaa: ne mainittiin neljässä palautteessa. Lähdemerkinnät, papunetin kuvat ja jo kuntoutuksessa tehdyn työn sisällyttäminen työkirjaan sai
positiivisia mainintoja osallistujilta. Yleisesti työkirja nähtiin positiivisessa valossa, myönteisenä työvälineenä, jossa ei keskitytä ongelmakeskeisyyteen. Linkitettävyys sekä perhekansioon että valokuva-albumiin nähtiin hyvänä asiana ja kokonaisuutena työkirja
nähtiin hyödyllisenä. Positiivista palautetta sai myös se, että työkirjassa näkyi kaikkien
osallistujien ideat ja ”työnjälki”, jonka vuoksi työkirja tuntui yhteiseltä, ei ulkoapäin tulevalta.
Positiivisen palautteen lisäksi osallistujat nostivat esille pohdinnan siitä, miten työkirja
saadaan juurrutettua arjessa aktiiviseen käyttöön. Vaikka yhdistettävyys perhekansioon
nähtiin osassa palautteista hyvänä asiana, se herätti myös mietintää, miten yhdistäminen tapahtuisi käytännössä. Sisarnäkökulmaa toivottiin myös työkirjaan. Siihen ei työkirjassa olekaan vastattu kuin muutamassa tehtävässä. Lapset nähdään työkirjassa yksilönä ja vuorovaikutusta keskitytään tukemaan aikuisen ja lapsen välillä.
Yhdestä palautteesta nousi esille, voisiko asiakkaita osallistaa työkirjan kehittämiseen
pyytämällä vaikka lapsilta ja vanhemmilta palautetta tehtävistä. Keskusteluun nostettiin
kysymys siitä, onko toiminta enemmän ohjaajista lähtevää vai oikeasti merkityksellistä
lapselle ja vanhemmalle. Asiakkaiden osallistumattomuus työkirjaan onkin merkittävä
puute. Turun kaupungin säännöt kuitenkin estävät asiakkaan osallistamisen ammattikorkeakoulutasoiseen tutkimukseen. Asiakkailta kysytään Perhekuntoutusyksikkö Polussa
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palautetta toiminnasta joka viikko, joten palautteen pyytäminen myös lasta osallistavasta
työskentelystä on tulevaisuudessa rakenteellisesti mahdollista.
Työkirjaan ehdotettiin myös visiotyöskentelyä yhtenä konkreettisena lisäsivuna. Tämä
on perhekuntoutuksessa jo käytössä oleva menetelmä, jossa visioidaan ja haaveillaan
lapsen tulevaisuudesta ja siitä, miten vanhempi toivoo lapsensa aikuisena kertovan
omasta lapsuudestaan. Lisäsin tämän sivun työkirjan ”kaikki perheet” -osioon, sillä lapsen tulevaisuutta voi visioida lapsen ollessa minkä ikäinen tahansa.
Käytyäni kaikki palautteet läpi ja analysoituani ne, tein työkirjaan tarvittavat muutokset ja
kirjoitin koko Perhekuntoutusyksikkö Polun henkilökunnalle saatekirjeen, jossa vastasin
palautteesta nousseisiin kysymyksiin ja kiitin projektiin osallistumisesta. Saatekirjeeseen
avasin myös hieman projektin aikana suunniteltua työkirjan käyttöä ja kannustin sen pilotointiin perheiden kanssa. (Liite 2.) Saatekirjeen lisäksi kirjoitin lyhyen selostuksen työkirjasta ja sen käytöstä Perhekuntoutusyksikkö Polun perehdytyskansioon.
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6.5 Valmis työkirja ja sen sisältö

Lopulliseen työkirjaan tuli 44 tehtäväsivua. (Kuva 5.) Kannen, sisällysluettelon ja välilehtien kanssa työkirja on 49 sivua pitkä. Eniten tehtäviä on leikki-ikäisten lasten perheille,
joita on 19 sivua, mutta myös vauvaperheet on huomioitu 14 omalla tehtävällään. Näiden
lisäksi perheiden kanssa voi tehdä myös kaikille perheille tarkoitettuja tehtäviä, joita on
yhteensä 11 sivua.

Kuva 4. Työkirjan sisällysluettelo.
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Perhekuntoutukseen ohjaudutaan asiakkaaksi pääsääntöisesti kolmen kuukauden mittaisella avohuollon päätöksellä. Päätöstä voidaan kuitenkin tarvittaessa jatkaa toisella
kolmen kuukauden päätöksellä ja asiakasperheet ovatkin Polun lyhyehkön historian aikana olleet ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa keskimäärin kuusi kuukautta. Tehtäviä on siis riittävästi keskimääräiseen kuntoutusjaksoon, jos työkirjaa käytetään kahdesti
kuussa niin kuin työpajoissa oli suunniteltu
Työkirjan tehtävien laajuudet vaihtelevat suuresti viiden minuutin lyhyistä leikkihetkistä
koko käynnin (1–2 tuntia) mittaisiin toiminnallisiin tuokioihin sekä alle tunnin keskusteluhetkiin. Osa tehtävistä on luonteeltaan sellaisia, että niitä voi toistaa perheessä useasti.
Esimerkiksi rentoutushetken voi pitää vaikka jokaisen iltakäynnin lopussa tai satuhierontaa aina ennen päiväunia. Tehtävien tavoitteena on juurruttaa lapsiperheen arkeen iloa
tuottavia elementtejä sekä raameja luomaan lapselle turvallista, ennalta-arvattavaa arkea. Jokaisen tehtävän keskiössä on lapsi, vaikka toimijoina olisikin vain aikuiset.
Osa työkirjan tehtävistä vaatii ohjaajalta jonkin verran valmistelua ja suunnittelua etukäteen, osan taas voi ottaa käyttöön lyhyelläkin varautumisajalla, silloin kun asiakaskäyntiin kaivataan sisältöä. Osa sivuista sisältää vanhemmalle pieniä tietopaketteja lapsen
kehityksestä, tarpeista ja arjesta. Nämä sivut voi liittää perhekansioon, kun ne on vanhemman kanssa käyty läpi. Perhekansiosta vanhemman on helppo palata aiheeseen,
esimerkiksi tarkistaa minkä verran maitoa/korviketta vauva tarvitsee tietyssä iässä. Valokuva-albumiin taas voi liittää elämykselliset ja lapsen tarinaa kertovat tehtävät. Sieltä
lapsen on niihin helppo palata tulevaisuudessa, kuntoutuksen jälkeenkin. Esimerkiksi
kädenkuva tai lapsen kertoma tarina sadutuksessa, ovat muistoja, jotka on hyvä säilöä
valokuva-albumiin.
En tarkoituksella määrittänyt tarkkarajaisesti, mitkä tehtävät voi liittää perhekansioon ja
mitkä taas valokuva-albumiin, sillä uskon ammattitaitoisten ohjaajien pystyvän ratkaisemaan dokumentointiin liittyvät asiat perheen tilanteen ja tarpeiden mukaisesti. Kannustan myös useassa tehtävässä käyttämään valokuvausta dokumentoinnin keinona, mutta
tämäkin vaatii harkintaa, sillä kaikki perheet eivät pidä valokuvauksesta tai edes salli sitä.
Tällöin lapsen tarina kuntoutuksesta tulee kertoa muin keinoin, esimerkiksi vanhemman
kertomien muistojen, arjen kuvausten ja lapsen luonteenpiirteiden avulla. Myös näihin
löytyy työkirjasta tehtäväsivuja.
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Kuva 5. Työkirjan kansilehti ja välilehti.
Työkirjan kansilehteen asetin Perhekuntoutusyksikkö Polun logon lisäksi työkirjan visuaalisen ilmeen mukaisesti kuvia, jotta se houkuttelisi työkirjan käyttöön. Kanteen lainasin
Tove Janssonia (1962), jonka tarkoituksena on kohdistaa työkirjan käyttäjän ajatukset
siihen, että kaikki mitä kuntoutuksessa tapahtuu, tapahtuu lapselle ja muokkaa lapsen
minäkuvaa sekä lapsuutta. Erottelin työkirjassa eri ikäisten lasten tehtävät välilehdillä,
jotta tehtävät löytyvät selkeästi sovittujen teemojen alta. Myös välilehdissä käytin Polun
logoa sekä kuvitusta. (Kuva 6.)
Yleisesti työkirjan tehtävät ovat vuorovaikutuksellisia, toiminnallisia, reflektoivia ja osittain myös elämyksellisiä. Niiden avulla pystytään vanhemman kanssa tarkastelemaan
lasta ja hänen elämäänsä hyvin monipuolisesti. Lasta kuullaan erilaisin keinoin ja hän
pääsee osallistumaan tehtäviin lapselle sopivien ilmaisukeinojen ja menetelmien avulla.
Tehtävät keskittyvät lapsen ja perheen voimavaroihin eivätkä ole ongelmakeskeisiä.
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7 KEHITTÄMISPROJEKTIN YHTEENVETO JA
ARVIOINTI
7.1 Kehittämistyön ja tuotoksen pohdinta

Kehittämistyössä projektin luotettavuutta ja onnistumista kuvataan sen vaikuttavuudella.
Kehittämistoiminta tulee edetä johdonmukaisesti ja pohjautua kohteen kulttuurisen ja
kontekstuaalisen luonteen ymmärrykseen. Projektin toimijoiden ja kehittäjän sitoutuminen prosessiin vaikuttaa aineiston ja tuotoksen luotettavuuteen. Kehittämistyön luotettavuutta voidaan tarkastella myös käyttökelpoisuuden ja siirrettävyyden näkökulmasta.
Tällöin kehittämisprojektin tuloksena syntyneen tuotoksen käyttökelpoisuus on olennaisessa roolissa. Siirrettävyyttä taas voidaan arvioida sillä, miten suoraan tuotos on siirrettävissä toiseen ympäristöön. (Toikko & Rantanen 2009, 125–126.) Käytännössä kehittäminen on onnistunutta, kun sille asetetut tavoitteet ja tulokset on saavutettu sekä loppuraportti kirjoitettu (Salonen ym. 2017, 66).
Olen pyrkinyt kuvaamaan raportissani kehittämisprosessin etenemisen mahdollisimman
huolellisesti ja läpinäkyvästi. Tuotoksen tueksi olen kirjoittanut monipuoliseen lähdemateriaaliin pohjautuvan teoreettisen tietoperustan, jossa tutkin osallisuutta sekä perhekuntoutusta ja lastensuojelua kulttuurisena kontekstina. Oma kymmenen vuotinen työhistoriani lastensuojelun kentällä auttoi minua kehittäjänä ymmärtämään lastensuojelua työympäristönä. Tämän lisäksi työskentelen itse Perhekuntoutusyksikkö Polussa ja olen ollut sen toiminnassa mukana alusta alkaen. Tämä osoittautui sekä haasteeksi että eduksi
kehittämisprojektissa.
Kehittäjänä toimin siis kaksoisroolissa, koska työskentelin tiiviissä kontaktissa asiakkaiden ja muun työyhteisön kanssa sekä toimin kehittämisprojektin vetäjänä. Näin minulla
on ollut erityinen näköalapaikka perhekuntoutustyöhön ja lastensuojelun asiakkuuksiin.
Kehittäjänä sen sijaan tämä on saattanut ajoittain johtaa ”oikaisuihin”, jolloin olen toiminut enemmän kokemuspohjalta kuin tutkimusmetodeihin pohjaten. Olen kuitenkin pyrkinyt perustelemaan ja avaamaan kehittämisprojektissa tehdyt ratkaisut.
Kehittämistoiminta tapahtui lastensuojelun nopeatahtisessa ja ajoittain kuormittavassa
ympäristössä. Tämän lisäksi projektin aikana Perhekuntoutusyksikkö Polussa vaihtui
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henkilökuntaa poikkeuksellisen paljon. Nämä asiat vaikuttivat projektin etenemiseen hidastaen sitä. Toisaalta nyt projektin lopussa, kun suuntaan katseeni kokonaisuuteen,
tuotoksen monipuolisuus ja linkittyminen käytäntöön vaati prosessointiaikaa ja vahvempaa asiakastyön kokemusta. Projektin alussa Perhekuntoutusyksikkö Polussa oli ollut
vasta kolme perhettä. Projektin aikana luku on nelinkertaistunut.
Onnistuneessa kehittämisprosessissa on kaikilla sen toimijoilla tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua projektin suunnitteluun ja toteutukseen (Hyötyläinen 2007, 371). Kehittämisprojektiini pääsi osallistumaan koko yksikön henkilökunta. Osallistuminen mahdollistui konkreettisesti työpajojen aikana sekä keskustelujen kautta koko projektin ajan. Olisin
voinut kiinnittää enemmän huomiota henkilökunnan osallisuuteen jo ideointi- ja suunnitteluvaiheessa. Tiedotin kuitenkin projektista henkilökuntaa sen jokaisessa vaiheessa ja
avasin keskusteluja aiheesta epävirallisissa foorumeissa työyhteisössä. Itse tuotoksesta
sain palautetta, että siinä näkyy jokaisen osallistujan kädenjälki. Tästä voi tulkita, että
osallisuus on työntekijöiden kohdalta onnistunut melko hyvin. Asiakkaita en valitettavasti
projektissa saanut osallistaa Turun kaupungin rajallisen tutkimusluvan vuoksi.
Kehittämisprojektin alussa määritettiin projektille kolme konkreettista tavoitetta, jotka
ovat (1) lapsen osallisuuden vahvistaminen perhekuntoutuksessa, (2) lapsen tarpeiden
ja hyvinvoinnin nostaminen työskentelyn keskiöön sekä (3) säännöllinen työskentely lapsen kanssa perhekuntoutuksessa. Kokonaisuudessaan työkirja vastaa näihin tavoitteisiin hyvin. Työkirjan tehtävät keskittyvät suurelta osin lapsen tarpeisiin ja hyvinvointiin ja
ne mahdollistavat lapsen osallisuuden perhekuntoutuksessa vuorovaikutuksen ja erilaisen osallistumisen kautta.
Jos työkirjan käyttö tulee toteutumaan suunnitelman mukaisesti, tarjoaa työkirja välineen
säännölliseen lapsen kanssa työskentelyyn perhekuntoutuksessa. Työkirjaa ei kuitenkaan projektin aikana ehditty pilotoimaan, joten sen todellinen käyttö ja sitä myötä kolmannen tavoitteen toteutuminen jää siltä osin epäselväksi. Työkirjan lisäksi uskon projektin kuitenkin lisänneen työyhteisön tietoisuutta lapsen osallisuuden merkityksestä keskustelujen, työpajatyöskentelyn ja tiedottamisen kautta.
Kehittämisprojektin tehtävänä oli luoda perhekuntoutuksen henkilökunnalle työväline,
jonka avulla lapsi ja lapsen hyvinvointia tukeva arki nousee työskentelyn keskiöön. Tuotoksena syntynyt työkirja valmistui ajallaan ja sen suunnitteluun ja viimeistelyyn osallistuivat Perhekuntoutusyksikkö Polun sen hetkinen henkilökunta. Työkirja julkaistiin Dot-
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kussa, joka on Turun kaupungin sisäinen verkko. Siellä se on koko henkilökunnan saatavilla sekä muokattavissa. Työkirja saatiin käyttöön samoihin aikoihin, kun projekti päättyi.
Mielestäni työkirja on onnistunut: se on sisällöltään monipuolinen ja tehtävät ankkuroitu
käytännön työhön ja perhekuntoutuksen päivittäiseen toimintaan. Ulkoasultaan se on
kaunis ja sen tehtävät ovat luovia, toiminnallisia ja vuorovaikutuksellisia. Vuorovaikutus
onkin lapsen osallisuuden kivijalka. Työkirjan punaisena lankana toimii lapsi ja hänen
kasvulleen, kehitykselleen ja hyvinvoinnilleen merkittävät arjen osa-alueet. Työkirja otettiin työyhteisössä hyvin vastaan ja se sai paljon kiitosta selkeydestä ja kattavuudesta.
Asiakkaiden osallistaminen työkirjan laatimiseen olisi vastannut vielä paremmin kehittämisprojektin tavoitteisiin, mutta tähän ei valitettavasti saanut kaupungin tutkimussääntöjen mukaan ryhtyä. Todellinen osallisuuden lisääntyminen tulee siis näyttäytymään vasta
projektin jälkeen, mutta käytössä työkirja antaa henkilökunnalle ainakin välineitä lapsen
osallisuuden mahdollistamiseen. Henkilökunta on ollut projektin aikana sitoutunutta ja
motivoitunutta kehittämistyöhön, mikä toivottavasti ennakoi myös työkirjan tulevaa käyttöastetta. Toisen työpajan päätteeksi, yksi osallistujista kommentoikin työkirjan julkaisua
”Sittenkö sitä oikeasti pääsee käyttämään?”.

7.2 Pohdintaa osallisuudesta lastensuojelussa työkirjan näkökulmasta

Kehittämisprojektin aikana olen pohtinut paljon lapsen asemaa yhteiskunnassa ja sitä
kautta lapsen osallisuuden toteutumista lastensuojelun palvelukentällä. Sirkka Rousu
(2018b, 93.) kysyykin, mitä kertoo lastensuojelusta ja lapsen asemasta se, että vuonna
2015 lakiin tuli erikseen kirjoittaa säännös vastuusosiaalityöntekijän ja lapsen säännöllisistä ja henkilökohtaisista tapaamisista. Tai että vuoden 2017 LAPE -ohjelmassa on yhä
uudelleen tuotettu monien raporttien verran tietoa lapsilähtöisen lastensuojelun kehittämistarpeista. Tämä kertonee lastensuojelun nykytodellisuudesta, jossa kiire ja suuret
asiakasmäärät aiheuttavat kohtaamisvajetta erityisesti lapsen näkökulmasta.
Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila keskittyy vuoden 2017 vuosikirjassaan lapsen oikeusturvaan. Lastensuojelussa erityisesti lapsen kuuleminen on nostettu tarkasteluun.
Lapsiasiavaltuutetun havaintojen mukaan lapsen kuulemista tapahtuu edelleen heikosti
lastensuojelun eri vaiheissa. Lapsen kohtaamiseen ja kuulemiseen tulee siis yhä kiinnit-
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tää huomiota ja se vaatii työntekijältä osaamista ja organisaatiolta asianmukaista henkilöstö resurssointia. Lastensuojelussa lapsen osallisuus mahdollistuu vain riittävän kuulluksi tulemisen, kohtaamisen ja lapsen arvostamisen kautta. (Kurttila 2017, 29.) Lapsen
osallisuutta lisäävät teot eivät siis ole vain työmenetelmiä, vaan takaavat lapsen oikeusturvan toteutumisen.
Vaikka tuoreet tutkimukset ja kirjallisuus osoittaa, että lasten osallisuus erityisesti lastensuojelussa on ajankohtainen ja tärkeä aihe, on sitä tutkittu ja kehitetty jo pitkään. Tästä
esimerkkinä voi käyttää vuonna 2010 Turun ammattikorkeakoulussa julkaistua Umbrella
-työkirjamenetelmää, jonka tavoitteena on osallistaa yli 12-vuotiaita sijaishuollon ja jälkihuollon nuoria tai Pesäpuulta vuonna 2005 ilmestynyttä Minun kirjani -kansiota, joka on
tarkoitettu sijoitetuille ja adoptoiduille lapsille. Tämän lisäksi lastensuojelun kehittämisessä on käytetty kokemusasiantuntijoita ja asiakasraateja.
Mikä tekee siis kehittämisprojektini aiheesta ja tuotoksesta ajankohtaisen ja miten se
eroaa jo aiemmin julkaistuista osallisuuden menetelmistä ja kehittämisprojekteista? Mielestäni selkeimmät eroavaisuudet aiempiin tuotoksiin nähden ovat kohderyhmän ikä ja
toiminnan sijoittuminen lastensuojelun kentällä. Nuoria on pyritty osallistamaan lastensuojelussa jo pitkään ja heistä erityisesti kiinnostuksen kohteena ovat olleet vanhemmista erossa olevat, sijoitetut nuoret. Lapsen ääntä siis halutaan kuulla usein vasta kun
hän poistuu aikuisen ”varjosta”. Tähän viittaa muun muassa Anniina Myllärniemen
(2007) tutkimus, jossa todetaan lapsikeskeisyyden alkavan kunnolla vasta kun perheen
tilanne vaatii vahvempaa puuttumista.
Kehittämisprojektini tuotos on kohdennettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen ja myös vauvaikäiset on otettu työkirjassa huomioon. Työkirja tulee käyttöön avohuollossa ja sen toimintaan osallistuvat myös lapsen vanhemmat. Projektissani siis myös
pienet, vanhempiensa kanssa asuvat lapset nähdään aktiivisina toimijoina ja heidän
osallistumisensa ja vaikuttaminen omaan elämäänsä merkittävänä.
Työkirja auttaa ammattilaista suuntaamaan työskentelyä lapsikeskeisyyden lisäksi perhekeskeisyyteen, sillä myös vanhemmat osallistuvat suureen osaan työkirjan tehtävistä.
Valtioneuvoston julkaisussa (2019, 93, 95.), johon Suomen lapsistrategia 2040 pohjautuu, lapsen osallisuus nähdään lapsen näkökulman arvostamisena ja kunnioittamisena.
Julkaisun mukaan osallisuutta voidaan mahdollistaa, rajoittaa tai estää arjen kohtaamisissa. Oleellisinta on tunnistaa lapselle merkittävät yhteisöt ja tukea häntä osana juuri
sitä yhteisöä. Perhekuntoutuksen näkökulmasta pienen lapsen merkittävin yhteisö on
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hänen perheensä ja työkirja mahdollistaakin lapsen osallisuuden vahvistumista osana
perhettä.
Lapsen osallisuuden lisäksi yhteiskunnallinen huoli on noussut lasten ja vanhempien välisen keskusteluyhteyden ongelmista, erityisesti eriarvoisuuden lisääntyessä lasten keskuudessa. Uusimman, vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan, jopa 8% yläkouluikäisistä ei pysty juuri koskaan keskustelemaan asioistaan vanhempiensa kanssa. Hyvä
vanhemman ja lapsen välinen suhde suojaa lasta mielenterveyden ja hyvinvoinnin haasteilta. Kyselyn mukaan keskusteluvaikeuksista kärsivillä nuorilla esiintyy huomattavasti
muita enemmän päivittäistä oireilua, joka voi ilmentyä esimerkiksi yksinäisyytenä, humalahakuisena juomisena, ylipainona tai ahdistuneisuutena. (Halme ym. 2018, 9, 12.) Tähän lapsen ja vanhemman välisen keskusteluyhteyden tukemiseen ja opettamiseen työkirja tarjoaa ammattilaiselle välineitä.
Valtioneuvosto on julkaisussaan Lapsen aika, paikantanut tutkimuksiin pohjautuen lasten hyvinvointiin vaikuttavia, ongelmien taustalla olevia juurisyitä. Näihin vaikuttamalla
voidaan tehokkaasti vähentää lasten pahoinvointia. Keskeisimmät juurisyyt suojaavien
tekijöiden mukaan jaoteltuina ovat (1) perheen vuorovaikutussuhteet (lasten ja vanhempien väliset suhteet, kasvatuskäytännöt, läsnäolo ja ilmapiiri), (2) osallisuus ja yhteisöön
kiinnittyminen sekä (3) mielen hyvinvointi. (Valtioneuvosto 2019, 28.) Työkirja ja sen erilaiset vuorovaikutukselliset ja osallisuutta vahvistavat tehtävät vastaavat mielestäni hyvin juuri näihin juurisyihin. Kohderyhmänä olevien lasten ollessa vielä elämän alkuvaiheessa, päästään juurisyihin vaikuttamaan ajoissa ja ehkä jopa ennaltaehkäisevästikin.

7.3 Työkirjan soveltamis- ja jatkokehittämismahdollisuudet

Selkein työkirjan jatkokehittämismahdollisuus on työkirjan käyttöönotto ja sen kautta palautteen kerääminen asiakkailta. Palautteen avulla työkirjaa pystyttäisiin muokkaamaan
asiakaslähtöisemmäksi. Perhekuntoutuksessa on jo käytössä viikoittainen palautekysely, johon olisi helppo liittää kysymyksiä lapsen kanssa tehtävästä työstä sekä työkirjasta ja sen käytöstä. Seuraava taso olisi ottaa asiakkaat mukaan suunnittelemaan tehtäviä työkirjaan. Näin osallisuus toteutuisi vielä vahvemmin. On kuitenkin vaikea ennustaa, miten innokkaasti perhekuntoutuksessa asiakkaana olevat perheet, ovat osallistumaan yksikön kehittämistyöhön, mutta pitkällä tähtäimellä jonkunlaisen asiakasraadin
kokoaminen, voisi hyödyttää perhekuntoutuksen kehittämistyötä kokonaisvaltaisesti.
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Toinen jatkokehittämismahdollisuus olisi laajentaa työkirjaa sisältämään tehtäviä myös
kouluikäisille sekä murrosikäisille lapsille ja nuorille. Perhekuntoutusyksikkö Polun ensimmäisen 1,5 vuoden aikana asiakasperheet ovat kaikki olleet pikkulapsiperheitä, mutta
yleisesti perhekuntoutuksiin ohjautuu myös isompien lasten ja nuorten perheitä, joten
tulevaisuudessa todennäköisesti Polun asiakaskunta tulee olemaan moninaisempaa.
Kolmas jatkokehittämismahdollisuus olisi levittää työkirjaa kaupungin muihin lastensuojelun avohuollon yksikköihin. Tämä vaatisi todennäköisesti kuitenkin ensin työkirjan kohderyhmän laajentamista, eli aiemmin mainitsemani kehittämismahdollisuuden toteuttamista. Uskon kuitenkin, että lapsen osallisuutta vahvistava työkirja sopisi hyvin esimerkiksi avohuollon perhetyön sekä Mäntymäen tehostetun kotiinpäin tehtävän työn yksikön
asiakastyöhön.

7.4 Eettisyys ja luotettavuus

Kehittämisprojektin raportoinnissa ja sen jokaisessa vaiheessa pyrin käyttämään hyvää
tieteellistä käytäntöä. Tutkimuseettinen neuvottelukunta määrittää hyvän tieteellisen käytännön lähtökohdiksi muun muassa rehellisyyden ja yleisen huolellisuuden sekä tarkkuuden, avoimuuden ja eettisen tiedonhankinnan, muiden tutkijoiden työn huomioimisen ja
kunnioittamisen sekä suunnitelmallisuuden ja tutkimuslupien hankkimisen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6). Hankin Turun kaupungilta tutkimusluvan, jonka hyväksyi
Turun kaupungin hyvinvointitoimialan tutkimuspäällikkö sekä lastensuojelun johtaja. Allekirjoitin myös vaitiolositoumuksen sekä laadin erillisen tutkimussuunnitelman lupa-anomuksen liitteeksi.
Lähdeaineistona pyrin käyttämään mahdollisimman tuoreita, 2000-luvulla kirjoitettuja
lähteitä ja suosin aina uusimpia julkaisuja kunnioittaen kuitenkin alkuperäisiä teorioita ja
tutkimuksia. Lastensuojelua käsittelevässä osiossa rajasin lähteet vuoden 2007 jälkeen
julkaistuihin aineistoihin, sillä uusi lastensuojelulaki tuli silloin voimaan. Keskityin lähteiden luotettavuuteen ja kirjasin huolellisesti ylös käyttämäni aineistot.
Eettisestä näkökulmasta asiakkaan osallistumisen puuttuminen heikentää kehittämisprojektin luotettavuutta. Ammattilaisnäkökulman lisäksi pitäisi myös asiakasta kuulla,
jotta saavutetaan aidosti asiakasta osallistava tuotos. Tämä ulottuvuus jäi valitettavasti
jatkokehittämisen varaan. Kehittämistyössä osallistujat kantoivat kuitenkin mukanaan
myös asiakkaan näkökulmaa ja alusta asti oli selvää, että työtä kehitetään asiakkaita
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varten. Luotettavuutta on pyritty lisäämään myös jatkuvan vuorovaikutuksen ja työyhteisön tiedottamisen avulla. Kehittämismenetelmiksi valitsin osallistavia menetelmiä, joiden
avulla aineisto saatiin mahdollisimman moniääniseksi.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Susanna Mäkinen

67

8 LOPUKSI
Kehittämisprojektin aikana on itselleni lastensuojelutyön ammattilaisena avautunut lapsen osallisuuden merkitys aivan uudella tavalla. Olen pitänyt itseäni lapsilähtöisenä työntekijänä, mutta tutkittuani osallisuutta, perhekuntoutusta ja lastensuojelun työorientaatioita, olen joutunut toteamaan, että työtä on vielä tehtävä lapsen todellisen osallisuuden
toteutumiseen. Työntekijänä nuorten osallisuuden mahdollistaminen on tuntunut itsestään selvältä, mutta kehittämisprojektin aikana olen oppinut paljon uutta pienten lasten
osallisuudesta. Lapsen ikä ei ole este osallisuuden syntymiseen – työntekijän asenne ja
tietoisuuden puute on.
Olen joutunut haastamaan omaa lapsikäsitystäni ja pohtimaan, onko lapsi sittenkään
lastensuojelutyössä aina keskiössä, vaikka tarkoitus onkin aina aidosti suojella lasta.
Lapsen suojeleminen muodostaakin osallisuuteen helposti ristiriidan, sillä se asettaa lapsen passiiviseen asemaan: suojelun kohteeksi. Lapsen osallisuudessa on kyse lapsen
oikeuksista, asemasta, arjesta ja lapsuudesta. Tähän on rakenteissa varattava säännöllisesti aikaa ja resursseja.
Lopputulema kehittämisprojektissani on: lapsen osallisuus on lapsen suojelua, sillä osallisuus, jo vauvaikäisenä, on merkittävässä roolissa lapsen suotuisan minäkuvan syntymiselle. Lapsen kanssa toimiminen ja lapsen kuuleminen on välttämätöntä. Tähän työkirja antaa välineitä ja toimii sen mahdollistajana. On kuitenkin tärkeää jatkaa työskentelyä asenteiden tasolla ja kutsua aikuisia tutkimaan rohkeasti jatkossakin omaa lapsikäsitystään sekä omia työskentelytapojaan. Arjessa on tärkeä kuulla lasten viestejä, niitä
hyvin hiljaisiakin sekä auttaa ja kannustaa tähän myös lapsen vanhempia.
Toukokuussa 2019 uutena lapsiasiavaltuutettuna aloittava Elina Pekkarinen toteaa Helsingin Sanomien (12.3.2019) haastattelussa lapsen turvallisuuden tunteen tukemisen,
kannustamisen ja ymmärtämisen olevan välttämättömiä lapsen hyvälle kasvulle ja kehitykselle. ”Meillä on ihan lakisääteistä se, että lapsen ja nuoren on saatava osakseen
hellyyttä. Se on asia, jota ei pidä unohtaa.”
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Liite 2. Saatekirje Perhekuntoutusyksikkö Polun
henkilökunnalle
Hei,

Ihan ensin haluan kiittää kaikkia aktiivisesta osallistumisesta kehittämisprojektiini! Panoksenne on ollut todella merkittävä ja toivottavasti työkirjasta on muodostunut yhteinen juttu, erityisesti niiden osalta, jotka ovat olleet projektissa alusta asti mukana. Projektin aikana Polun henkilökuntaan on tullut muutoksia, joten tässä pieni kertaus siitä,
mitä projektin tiimoilta ollaan tehty:
Kehittämisprojektini alkoi loppuvuodesta 2017 ja se on osa yamk-opintojani. Idea lapsen osallisuuden kehittämisestä syntyi yhteistyössä vastaavan ohjaajan kanssa ja pohjautui osittain yhteisiin keskusteluihin Systeemisen lastensuojelun toimintamalli -koulutuksessa sekä omaan mielenkiintooni aihetta kohtaan. Esittelin idean ja kehittämisprojektisuunnitelman Polun henkilökunnalle kevään 2018 kehittämispäivässä, jolloin se
sai hyvän vastaanoton.
Joulukuun 2018 kehittämispäivillä järjestin tiedonkeruuta varten työpajan Lapsen osallisuudesta sekä projektin tuotoksena syntyvästä osallisuutta vahvistavasta työkirjasta.
Tällöin kaikki pääsivät osallistumaan työkirjan tehtävien suunnitteluun ja ideointiin. Kävimme myös vilkasta keskustelua työkirjan käyttämisestä, josta haluan nostaa yhteiseen jakoon seuraavat keskeisimmät ajatukset:
* Vanhemman osallistuminen nähtiin tärkeänä kaikessa lapsen kanssa tehtävässä
työssä. Tästä syystä olen suunnitellut työkirjan tehtävät pääosin tehtäväksi sekä lapsen
että vanhemman kanssa.
* Lapsen kanssa työskentely ilman vanhempaa nähtiin parhaaksi toteuttaa silloin, kun
myös vanhempaa nähdään yksin, eli vanhemman työskentelyn tai palaverien aikana.
* Tehtävien dokumentointi ja työkirjasta syntyneet tuotokset nähtiin merkittävänä
juuri lapselle. Perhekuntoutuksessa oleville lapsille haluttiin dokumentoida muistoja
kuntoutuksen ajalta sekä luoda eheää kuvaa lapsesta ja hänen elämästään. Työskentelyn dokumentointia ei haluttu jättää ainoastaan Effica-merkintöjen varaan. Valokuvausta pidettiin hyvänä tapana dokumentoida lapsen kanssa tehtyä työtä lapsilähtöisen tekstin ja kuvituksen ohella.
* Osittain tästä syystä, työkirja toivottiin olevan yhdistettävissä sekä Perhekansioon
että valokuva-albumiin, jotka ovat jo Polussa käytössä. Valokuva-albumiin toivottiin lisää sisältöä työkirjan tehtävien avulla. Perhekansioon sen sijaan haluttiin informatiivisempia työkirjan osuuksia, joihin vanhempi voi palata myöhemmin myös ilman ohjaajaa. Tehtäviin ei ole merkitty erikseen, kumpaan kansioon ne ovat linkitettävissä, sillä
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uskon jokaisen osaavan itse harkita perheen tilanteen kannalta parhaat ratkaisut tehtävien dokumentointiin ja säilömiseen.
* Työkirjan käyttö haluttiin liittää kuntoutukseen suunnitelmallisesti. Yleisesti työpajan
osallistujat näkivät, että työkirjaa voisi käyttää kuka vain, ei ainoastaan vastuuohjaajat.
Työkirjan sivujen valinta tulee kuitenkin tehdä perheen tarpeiden ja kuntoutustavoitteiden mukaisesti.
* Sopivaksi työskentelyväliksi suunnitelmalliselle työkirjan käytölle lapsen ja vanhemman kanssa nähtiin vähintään kaksi kertaa kuukaudessa toteutuva työskentely. Toisaalta toiminnassa haluttiin säilyttää myös tilannekohtaisuus, jolloin työkirjan sivuja
voisi käyttää tarvittaessa, milloin vain se sopii työskentelyyn ja perheen tilanteeseen.
Jotta työskentely ei kuitenkaan unohdu kiireessä ja kriiseissä, pohdittiin myös työkirjan
käytön kiinnittämistä tiettyyn päivään (niin kuin esimerkiksi viikkopalaute). Tämä varmistaisi niin sanotun minimitason työkirjan käyttöön sekä lapsen osallisuuden mahdollistamiseen, jonka lisäksi työkirjaa voisi käyttää lisäksi tarvittaessa.
* Ehdottaisinkin tämän pohjalta, että viikko-ohjelmaan voitaisiin jatkossa merkitä
omalla värillä lapsen kanssa työskentely, jotta se nousee perhekuntoutustyössä samaan arvoon kuin vanhemman kanssa työskentely. Näin sen toteutumista olisi myös
helppo seurata.
Toisen kerran Polun henkilökunta pääsi käytännön tasolla osallistumaan projektiin
12.3, jolloin esittelin lähes valmiin työkirjan ja keräsin siitä palautetta. Olen lukenut ja
analysoinut kirjallisen palautteen, joka oli runsasta ja monipuolista. Työkirja sai teiltä
paljon positiivista palautetta, josta olen erityisen iloinen. Eniten palautteissa mainintoja sai työkirjan visuaalinen ulkoasu, tehtävien monipuolisuus, kokonaisuuden muokattavuus ja täydennettävyys sekä työkirjan tietopaketit ja tukikysymykset. Kysymyksinä palautteista nousi seuraavat teemat:
* työkirjan yhdistettävyys perhekansioon, johon toivottavasti osittain vastasin jo yllä.
Uskon, että vasta käytäntö osoittaa, miten työkirja tulee linkittymään perhekansioon ja
valokuva-albumiin. Toisaalta tässä halusinkin antaa jokaiselle tilaa toteuttaa työtään
parhaaksi näkemällään tavalla.
* Toisena kysymyksenä nousi sisarnäkökulman huomioiminen työkirjassa. Suurin osa
tehtävistä on suunniteltu toteutettaviksi aikuisen ja lapsen välillä, ei kahden lapsen välillä tapahtuvaksi toiminnaksi. Osassa tehtävistä on huomioitu, miten myös sisarus pystyy osallistumaan tehtävään, mutta tämän näkökulman huomioiminen läpi työskentelyn vaatii kuitenkin käyttäjältä paljon soveltamiskykyä. Sisarnäkökulman tuottaminen
kansioon oli haastavaa ei vähiten siksi, että sisarukset voivat perhekuntoutukseen tullessaan olla minkä ikäisiä tahansa ja ikäerot voivat olla pieniä tai suuria. Tässä onkin
hyvä kehittämisen kohde kansioon jatkossa!
*Kolmantena kysymyksenä nousi asiakkaiden osallistaminen työkirjan kehittämiseen ja
heiltä palautteen pyytäminen tehtävistä. Valitettavasti en saanut osallistaa asiakkaita
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omaan kehittämisprojektiini kaupungin rajallisen tutkimusluvan vuoksi. Pohdin pitkään
palauteosuuden lisäämistä työkirjaan, mutta tulin siihen tulokseen, että palautteen
pyytäminen on yksinkertaisempaa sisällyttää jo olemassa olevaan viikkopalautteeseen.
Näin en luo toista palautejärjestelmää yksikön toimintaan. Ehdottaisinkin siis, että viikkopalautteeseen lisättäisiin kysymys lapsen kanssa tehtävästä työstä. Muuten asiakkaan osallistaminen työkirjan kehittämiseen on oiva jatkokehittämisen kohde ja myös
itse toivon, että Polun tulevaisuudessa saamme enemmän osallistettua asiakkaita toiminnan kehittämiseen.
Tässä siis pieni yhteenveto kehittämisprojektin hedelmistä. Työkirja on tullut maaliskuussa 2019 siihen pisteeseen, että se on projektini osalta valmis. Tarkoituksenahan
on, että työkirjaa voi jokainen sen käyttäjä jatkuvasti kasvattaa ja kehittää, mutta
omalta osaltani luovutan sen nyt yksikön käyttöön. Työkirja ladataan Dotkuun, josta
sen voi ottaa vapaaseen käyttöön. Toivon, että kaikki lähtevät pilotoimaan työkirjaa
rohkeasti ja saavat siitä lisää vinkkejä ja sisältöä asiakastyöhön! Minulle voi jatkossakin
esittää kysymyksiä työkirjaan liittyen, vaikka kehittämisprojektini onkin tullut päätökseen.

Uudelleen suuri kiitos kaikille osallistumisesta ja tuesta viimeisen puolentoista vuoden
aikana!

Loppuun vielä muutama miete lapsen osallisuudesta opinnäytetyöstäni:
Lapsen osallisuus on merkittävää, sillä siinä on kyse lapsen ihmisarvosta, asemasta, yhteiskunnan jäsenenä kasvamisesta ja lapsen suojelusta. Lapsen ainutkertainen minuus
rakentuu osallistuvan vuorovaikutuksen pohjalta ja kaikki osallisuuden tai ulkopuolisuuden kokemukset jättävät jälkensä lapsen kehittyvään minuuteen. Lapsen oikeus
osallisuuteen ja kuulluksi tulemiseen ei ole vain arvopohja laadukkaalle työlle vaan se
on myös suojattu vahvasti lainsäädännössä. Osallisuus on siis yksi kasvun ja kehityksen
perusedellytys. Osallistumisen kautta ihminen oppii olemaan ja elämään yhdessä muiden kanssa.

Keväisin terveisin,
Susanna Mäkinen
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