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1 ”MEIJÄN ÄIDIT” -JOHDANTO AIHEESEEN  
 

Idea tähän opinnäytetyöhön sai alkunsa erityispalveluiden harjoittelustani, jon-

ka suoritin Ensikoti Aliisassa Jyväskylässä syksyllä 2005. Aliisa on Keski-

Suomen Ensi- ja turvakoti ry:n viisipaikkainen kodinomainen yksikkö raskaana 

oleville tai juuri synnyttäneille päihdeongelmaisille äideille ja heidän lapsilleen. 

Sen toiminta on alkanut alkuvuonna 2004, ja se on yhdessä avopalveluyksik-

kö Ainon kanssa osa Ensi – ja turvakotien liiton valtakunnallista Pidä kiinni –

projektia. Kahden ensimmäisen vuoden aikana Aliisassa oli 17 äitiä lapsineen.  

 

Harjoittelujaksoni aikana ideoimme yhdessä yksikön johtajan Tarja Boeliuksen 

kanssa opinnäytetyötäni. Opinnäytetyön aihevaihtoehdoiksi muotoutuivat joko 

työntekijöiden ”työhön kasvamiseen” liittyvä aihe, jonka perusteluna olisi ollut 

yksikön uutuus, tai Aliisan entisiin asiakkaisiin liittyvä aihe. Esittelin aihevaih-

toehtoja henkilökunnan palaverissa ja kumpikin aihe herätti kiinnostusta työyh-

teisössä. Valitsin oman kiinnostukseni ja asiakaslähtöisemmän otteen vuoksi 

jälkimmäisen. 

 

Päihteet ja äitiys on noussut yhteiskunnallisessa keskustelussa pintaan erilais-

ten näkökulmien valossa. On otettu kantaa esimerkiksi siihen, ylittääkö äidin 

oikeus käyttää päihteitä lapsen oikeuden syntyä terveenä, käytetäänkö synty-

vää lasta sosiaalityössä hyväksi ”äidin pelastamiseksi” päihdekierteestä, tai 

tulisiko lastensuojelulain ulottua koskemaan myös kohtuvauvaa. Kasvavien 

lastensuojelutapausten ja huostaanottojen aikana keskustelu on aiheellista ja 

ajankohtaista. Myös naisten rooli yhteiskunnassa on muuttunut ja nuorten 

naisten päihteiden käyttö on lisääntynyt.  

 

Ensikodin arjessa yhteisöllinen kuntoutus ja varhaisen vuorovaikutuksen tu-

keminen auttavat rakentamaan äidin ja lapsen suhdetta sekä tukevat äidin 

elämänhallintaa ja päihteettömyyttä. Kuntoutusjakson jälkeen äideillä on mah-

dollisuus siirtyä avopalveluyksikkö Ainon palvelujen piiriin, missä voidaan jat-

kaa saman projektin keinoin varhaisen vuorovaikutuksen tukemista. Aliisan 

palvelut ovat kuitenkin ja valtakunnallisia, ja kahden ensimmäisen vuoden asi-

akkaista suurin osa tuli Aliisaan Jyväskylän ulkopuolelta. Kuntoutusjakson 
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päättymisen jälkeen äidit palasivat kotipaikkakunnilleen. Äitien kotiutuessa 

muualle kuin Jyväskylän lähialueelle heidän tarpeisiinsa pyritään löytämään 

palveluita kotipaikkakuntien julkiselta ja yksityiseltä palvelusektorilta.  

 

Työni tavoitteena on tutkia Aliisasta jo kotiutuneiden äitien saamaa ja tarvit-

semaa sosiaalista tukea arjessa ja sitä onko aika ensikodissa muuttanut hei-

dän elämäntilannettaan sosiaalisen tuen näkökulmasta, sekä Ensikoti Aliisan 

roolia arjen tukevana elementtinä kuntoutusjakson jälkeen. Viiden viikon pitui-

nen harjoittelujaksoni syksyllä 2005 toimi inspiraation lähteenä tähän tutki-

mukseen, ja osa tässä raportissa olevasta tiedosta perustuu sinä aikana te-

kemiini havaintoihin, sillä ne innoittivat minua tutkimaan juuri tätä aihetta.  

 

Äitiyteen ja naiseuteen liittyvät normit sekä päihdeongelmaan liittyvät sosiaali-

set riskit muodostavat tämän ristiriitaisen, mielenkiintoisen ja tärkeän aiheen, 

jonka tutkimisen ytimessä on lastensuojelu ja lapsen oikeudet. Myös päihde-

tietous ja –tilastot liittyvät aiheeseen, mutta olen rajannut teoriaosuuden kes-

keisiä käsitteitä koskevaksi, sillä tutkimusaineiston laajuuden ja sen keräämi-

seen ja tulkintaan käytetyn ajan vuoksi haluan korostaa niiden osuutta tässä 

raportissa. Aikaisempaa tutkimusta aiheesta on tehty vähän, lähinnä on kirjoi-

tettu päihdehoitoon erikoistuneiden ensikotien toimintakertomuksia ja tutkittu 

niissä tehdystä työstä saatuja kokemuksia. Ensi- ja turvakotien liiton julkaise-

ma materiaali on arvokasta lähdekirjallisuutta tähän työhön. Lisäksi päihdeäiti-

yttä on tutkittu esimerkiksi äitien kulttuurisen jäsentymisen näkökulmasta.  

 

Aliisan arjessa ei voi välttyä sanaparilta ”meijän äidit” – se koskee kaikkia Ali-

isassa olleita ja yhä olevia asiakkaita. Työntekijöiden näkökulman ottaminen 

mukaan toi lisäsyvyyttä tutkimusaineistoon ja kertoo siitä, miten entiset asiak-

kaat näkyvät vielä nykyään ja miten Aliisa näkyy ensikodista kotiutuneiden 

äitien elämässä. Tästä aiheesta nousi tärkeä sivuteema tutkimukseen. ”Meijän 

äidit” voi viitata myös laajemmin aiheen yhteiskunnalliseen painoarvoon, sillä 

naisten ja äitien lisääntynyt päihteidenkäyttö nostaa julkiseen keskusteluun 

huolen, jonka monet tahot ovat ilmaisseet yhteiskuntamme äitien ja naisten 

tilasta.  
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2 PÄIHTEET JA VANHEMMUUS 
 

Päihteet ovat kemiallisia aineita, jotka elimistöön joutuessaan aiheuttavat 

päihtymyksen tunteen tai humalatilan. Suomessa tupakka ja alkoholi ovat 

päihteistä lain mukaan sallittuja ja ne luokitellaan sosiaalisiksi päihteiksi. 

Huumausaineiksi luokitellut aineet määritellään Huumausainelaissa 

(17.12.1993/1289, §2), ja ne jaetaan vaikutuksensa perusteella keskusher-

mostoa kiihottaviin ja  keskushermostoa lamaaviin aineisiin sekä hallusino-

geeneihin. (Holopainen 1998, 39.) 

 

Päihteiden käyttö ja siitä aiheutuvat haitat ovat keskeisessä osassa sosiaa-

lialan työssä. Päihdeongelmainen ihminen on alttiina monelle sosiaaliselle 

riskille, kuten työttömyydelle tai sairaudelle. Lisäksi päihdeongelmaisen ihmi-

sen elämään voi liittyä rikollisuutta, väkivaltaa ja asunnottomuutta. Vanhem-

pana päihdeongelmainen saattaa näille riskeille alttiiksi myös alaikäisen huo l-

lettavansa. Turvallisen elinympäristön tarjoaminen lapselle on päihdeperhees-

sä vaikeaa, mitä lastensuojelutapausten kasvusuhdanne myös osaltaan todis-

taa.  

 

 

2.1 Äitiys ja päihteet 
 

1900 -luvun alkupuoliskolta naisten päihteiden käytöstä ei juuri ole tietoa. 

Tuolloin naisten rooliin perheessä kuului perhekeskeisyyden korostaminen, 

miesten alkoholiongelmaa vastaan taisteleminen ja raittiuden vaaliminen. Si-

veellisten ja hoivaavien naisten mielihyvähakuisuus koettiin uhkaksi perhe-

elämälle 1940- ja 50-luvuilla. 1970 -luvulla yhä useampi nainen alkoi luopua 

raittiudesta, silloin enää 40% naisista oli raittiita. Naisten päihteidenkäytön 

lisääntymisestä uudelle vuosituhannelle tultaessa kertoo vuoden 2002 tilasto, 

jolloin raittiita naisista oli vain 9%. (Boelius-Tikka 2005, 29.) 

 

Päihdeongelmaista naista on vaikea tyypitellä, eikä riskikäyttöä voida selittää 

esimerkiksi sosioekonomisen aseman perusteella. Usein päihdeongelmaisia 

naisia yhdistää heidän taustoistaan löytyvät traumaattiset kokemukset. Alko-

holisoitunut nainen leimataan helposti huonoksi tai alempiarvoisemmaksi, mi-
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kä johtaa alkoholisoituneen naisen syyllisyydentuntoihin. Ympäristön tuomit-

seva asenne aiheuttaa myös sen, että nainen tuomitsee itse itsensä ja pyrkii 

salaamaan ongelmajuomisensa mahdollisimman pitkään. (Holopainen 1998, 

20.) 

 

Nätkinin (2001) mukaan äidin päihdeongelma on suhteellisen nuori sosiaali-

nen ongelma, josta on Suomessa keskusteltu 1980-luvun alusta lähtien. Tuo l-

loin julkiseen keskusteluun nousivat ensimmäiset lääketieteelliset havainnot 

sikiövaurioista. Noin kolmen vuosikymmenen ajan on tarjolla ollut jonkin ver-

ran erikoishoitoa mm. erityisensikodeissa sekä sairaaloiden äitiyspoliklinikoilla 

ja synnytysosastoilla. Aiheeseen liitetään usein kysymys päihdeongelmaisen 

äidin pakkohoidosta ja lääketieteellinen näkökulma näyttää hallitsevan yhteis-

kunnallista keskustelua. (Nätkin 2001, 33.) 

 

Äitiys ja päihteet on ristiriitainen yhdistelmä. Yleinen suhtautuminen tähän yh-

distelmään on paheksuva, sillä taustalla vaikuttaa äitiyden myytti johon paheet 

tai heikkous eivät kuulu. Hyvä äiti on huolehtiva, suojeleva ja oikeudenmukai-

nen lastaan kohtaan. Päihdeongelmaisia äitejä pidetään tästä kuvauksesta 

täysin poikkeavina. Ympäristön asenteista poiketen päihdeongelmaiset äidit 

ovat odotuksissaan ja toiveissaan kuten ”tavalliset äidit”. (Holopainen 1998, 

35.)  

 

Savonlahden ja Pajulon (2001) mukaan useimmilla päihdeongelmaisilla äideil-

lä elämäntilanteeseen liittyy päihdeongelman lisäksi muitakin vaikeuksia, ku-

ten taloudelliset vaikeudet, asunnottomuus, työttömyys, alhainen koulutusta-

so, heikko sosiaalinen tukiverkosto ja psyykkinen oireilu. Päihteiden käytöstä 

johtuvat retkahdukset, päihdehakuinen käyttäytyminen, hoitojaksoista aiheu-

tuvat poissaolot sekä somaattiset sairaudet vaikuttavat myös osaltaan van-

hemmuuteen ja äidin kykyyn olla läsnä lapselleen. Lisäksi äitien suhteet lä-

hisukulaisiin ovat usein ristiriitaiset tai kokonaan poikki. Suurin osa äideistä on 

yksinhuoltajia tai he elävät parisuhteessa, johon liittyy myös puolison päih-

teidenkäyttöä, psyykkisiä ongelmia sekä taloudellisia vaikeuksia. (Savonlahti 

& Pajulo 2001, 137-138.) 
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Päihdeongelmaiset äidit pyrkivät toimimaan kuten he mielikuvissaan uskovat 

hyvän äidin toimivan, mutta käytännössä edellytykset toteuttaa itselle asetettu-

ja tavoitteita ovat heikot. Kärsimättömyys lapsen tarpeiden edessä aiheuttaa 

pettymyksen. (Holopainen 1998, 35.) Päihdeongelmaisen äidin kyky huolehtia 

lapsensa tarpeista ja ottaa vastuuta pienestä elämästä voi olla erityisen vaike-

aa, varsinkin jos päihdekäyttö on jokapäiväistä.  Lapsen tarpeiden huomioimi-

nen voi jäädä äidin omien tarpeiden ja riippuvuuden korostuessa vähälle 

huomiolle.  

 

Päihdeongelma vaikuttaa lapsen ja äidin väliseen varhaiseen vuorovaikutuk-

seen ainakin kahdella tavalla. Äiti voi olla jatkuvan päihteidenkäytön vuoksi 

kykenemätön riittävän turvalliseen vuorovaikutukseen tai hänen elämäntilan-

teensa muut ongelmat ja traumat estävät riittävän hyvän suhteen muodostu-

mista lapseen. Äidin suhde omaan äitiinsä ja lapsuuden kokemukset välittyvät 

aina jollain tapaa äidin ja lapsen suhteeseen. Jos äiti on traumatisoitunut var-

haisessa kiintymyssuhteessaan ja hoitanut tätä traumaa päihteillä, voi oman 

vauvan avuttomuus laukaista aikaisemmat paineet eikä äiti kykene rauhoitta-

maan lastaan. (Mäkiranta 2005, 15-16.) 

 

Vaikutus voi olla myös toisen suuntainen eli äitiys voi vaikuttaa naisen päih-

deongelmaan. Useimmiten vaikutus on sellainen, että raskaus ja äitiys vähen-

tää äidin päihdekäyttöä, mutta joskus päinvastainen; päihderiippuvainen äiti 

turruttaa itseään ja pakenee ahdistavalta raskaudelta tai äitiydeltä päihdekäyt-

töä lisäämällä. Isän kohdalla vanhemmuus näyttää vaikuttavan päihteiden 

käyttöön huomattavasti vähemmän, vaikka odottavat äidit usein toivovatkin 

isän päihteidenkäytön vähenemistä ja elämäntapojen muuttumista lapsen syn-

tyessä. (Mäkiranta 2005, 7.) 
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2.1.1 Päihteet ja raskaus 

 

Päihdeongelmaisen naisen kyky huolehtia itsestään vaikuttaa myös seksuaa-

likäyttäytymiseen ja perhesuunnitteluun. Raskaus saattaa olla vahinko, sillä 

ehkäisystä huolehtiminen jää usein pois. Toisaalta päihdeongelmainen nainen 

voi kokea onnistuvansa elämässään ja voimaantuvansa raskautensa myötä. 

Onhan äidiksi tuleminen ja uuden elämän alkaminen yleisesti hyvä ja iloinen 

asia. (Holopainen 1998, 36-37.)  

 

Päihteet ja raskaus on kuitenkin aina huono yhtälö ja Holopaisen (1998, 29) 

mukaan äidin päihteiden käyttö on suurin yksittäinen, ulkopäin tuleva, estettä-

vissä oleva vaara mikä sikiötä voi kohdata. Kaikkien päihteiden jatkuva käyttö 

raskausaikana on vaarallista, mutta alkoholi on sikiölle ehdottomasti vaaralli-

sin, sillä se vaikuttaa suoraan kehittyvän sikiön aivoihin (Mäkiranta 2004, 7). 

Alkoholin sikiölle aiheuttamien vaurioiden vaikeusaste on riippuvainen mones-

ta tekijästä, joista tärkeimmät ovat käytetyn alkoholin ja käyttökertojen määrä 

(Valkonen 2003, 7).  

 

Alkoholi ja raskaus 

Yleistermi sikiöaikainen alkoholialtistuminen tarkoittaa sikiön altistumista äidin 

alkoholinkäytölle riippumatta siitä, onko lapsella näkyviä vaurioita vai ei (Val-

konen 2005,8). Sikiöaikainen altistuminen alkoholille aiheuttaa pahimmillaan 

fetaalialkoholisyndrooman (FAS, fetal alcohol syndrome), jonka vaikein muoto 

merkitsee lapsen syntymistä syvästi kehitysvammaisena. FAS-lapsilla on kas-

vuhäiriöitä sekä sikiöaikana että syntymän jälkeen, tietyllä tavalla poikkeavat 

kasvonpiirteet sekä eri tasoisia neurologisia vaurioita, henkistä jälkeenjäänei-

syyttä ja erilaisia epämuodostumia. (Mäkiranta 2004, 7.)  

 

FAE (eng. fetal alcohol effect) -diagnoosi on saman oireyhtymän lievempi 

muoto. FAS- ja FAE-lasten määrää Suomessa on hankala saada selville, sillä 

oireyhtymän diagnosointiin liittyy monia ongelmia, kuten todisteiden puuttumi-

nen äidin raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä. Joissain tapauksissa diag-

noosia ei haluta antaa, sillä sen koetaan haittaavan yhteistyötä perheen kans-

sa tai sitä pidetään leimaavana. (Valkonen 2005, 9.) 
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Kymmenen prosenttia suomalaisista alkoholin suurkuluttajista on naisia ja 

raskaana olevista naisista yksi prosentti kuuluu suurkuluttajien ryhmään. Heti 

raskauden toteamisen jälkeen noin kolmasosa näistä äideistä pystyy joko vä-

hentämään alkoholin käyttöä tai lopettamaan sen kokonaan. Keskiraskauden 

jälkeen käytön vähentäminen onnistuu  noin kolmannekselta, ja viimeinen 

kolmannes äideistä ei pysty muuttamaan alkoholinkulutustottumuksiaan koko 

raskautensa aikana. (Holopainen 1998, 29.) 

 

Huumeet ja raskaus 

Raskausaikaisen huumeidenkäytön vaikutuksista sikiöön tiedetään sangen 

vähän. Kaikki Suomessa saatavilla olevat huumeet läpäisevät istukan ja nii-

den voidaan olettaa vaikuttavan sikiöön kuten äitiinkin, joten raskaana oleva, 

huumeita käyttävä nainen asettaa sekä itsensä ja lapsensa vaaraan. Vakitui-

seen huumeiden käyttöön liittyy myös riski sairastua useisiin eri sairauksiin, 

erityisesti maksatulehduksiin eli hepatiitteihin tai Hi-virukseen. (Holopainen 

1998, 46-49.) 

 

Huumeille altistetun vauvan oireita kutsutaan NAS-oireyhtymäksi (neontal 

abstinence syndrome). NAS-lasten tutkimus ja diagnostisointi on aloitettu Yh-

dysvalloissa 1970–luvulla. Tutkimusten mukaan  alkoholin ja huumeiden aihe-

uttamat vauriot lapselle eroavat toisistaan. Alkoholi aiheuttaa useammin pysy-

viä vaurioita lapselle, kun taas huumeille kohdussa altistuneen lapsen a l-

kuelämä on usein erittäin kivulias, mutta kehitys saattaa jatkossa kääntyä po-

sitiiviseen suuntaan. (Holopainen 1998, 46-49.) 

 

Eri huumausaineiden raskauden aikaisella käytöllä on erilaisia vaikutuksia 

sikiön kehitykseen. Amfetamiini ja kokaiini johdannaisineen ovat keskusher-

mostoa kiihottavia aineita. Äidin amfetamiinin käyttö häiritsee sikiön kehitystä 

ja aiheuttaa vaurioita erityisesti raskauden alkuvaiheessa, ennenaikaiset syn-

nytykset ovat tavallisia ja lapset syntyvät usein alipainoisina. Kokaiinin käyttö 

raskausaikana taas aiheuttaa riskin keskenmenoon tai ennenaikaiseen synny-

tykseen. Vastasyntyneillä vauvoilla on vierotusoireita, mikäli äiti on käyttänyt 

kokaiinia ennen synnytystä. (Holopainen 1998, 40-41.) 
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Keskushermostoa lamaavista aineista opiaatit kuten morfiini ja heroiini aiheut-

tavat riskin keskenmenoon tai ennenaikaiseen synnytykseen, ja samoin kuin 

kokaiinin suhteen, vastasyntyneillä on vieroitusoireita, jos äiti on käyttänyt ai-

netta hiljattain. Opiaattien kaltaisia aineita ovat metadon ja bubrenorfiini (sub-

utex), joita käytetään myös korvaushoidoissa. (Holopainen 1998, 42.) 

 

Hallusinogeeneistä LSD:tä käyttävillä raskaana oleville naisille keskenmenot 

ja ennenaikaiset synnytykset ovat myös yleisiä, lisäksi lapset syntyvät usein 

alipainoisina. Lapsilla on tavallista useammin epämuodostumia tai vammoja, 

erityisesti synnynnäistä sokeutta. PSP:n vakituisille käyttäjille syntyy normaa-

lia useammin lapsia, joilla on todettu kasvojen epämuodostumia, aivovaurioita 

ja epänormaalia käyttäytymistä. (Holopainen 1998, 42-43.) 

 

Kannabistuotteet ovat yksi yleisin Suomessa käytettävä päihde (Suomi ja 

huumeet 2001, 10). Sen vaikutukset ovat kolmenlaisia: lamaavia, keskusher-

mostoa kiihdyttäviä sekä hallusinogeenisia. Kannabinolit varastoituvat elimis-

töön ja pysyvät elimistössä pidempään kuin muut huumeet, ne myös läpäise-

vät istukan ja kertyvät sikiöön. Suuret annokset saattavat aiheuttaa näkyviä 

epämuodostumia mutta jo pienetkin annokset häiritsevät sikiön kehitystä. (Ho-

lopainen 1998, 43-44.) 

 

Tupakointi ja raskaus 

Raskaana olevan äidin tupakointi vaikuttaa sikiön kehitykseen hidastamalla 

kasvua ja tupakoivien äitien vauvojen syntymäpaino on yleensä 200-250 

grammaa normaalia alempi.  Myös keuhkojen tilavuus on tupakoivien äitien 

lapsilla yleensä pienempi kuin muilla vauvoilla. Tupakoivilla naisilla on tavan-

omaista enemmän keskenmenoja ja synnytyshäiriötä sekä vauvan vaara syn-

tyä kuolleena on suurempi. Tupakan sisältämä häkä voi aiheuttaa epämuo-

dostumia ja nikotiini taas vastasyntyneelle vauvalle vieroitusoireita. (Holopai-

nen 1998, 45.) 
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2.2 Ensikotitoiminta 
 

Suomessa ensikotitoimintaa edelsivät äiti-lapsikodit, joita perustettiin jo 1800-

luvun loppupuolella. Tuolloin ne toimivat työlaitosperiaatteella äitien ja lasten 

hoitokoteina, joissa toimintaperiaatteet eivät olleet niin kokonaisvaltaiset ja 

äidin vanhemmuuteen kasvattamista tukevat kuin ensikodeissa (Heinänen 

1992, 13). Tarve tuon ajan äiti-lapsikotityöhön lähti aviottomien lasten ja hei-

dän äitiensä huonosta yhteiskunnallisesta asemasta. 

 

Työläisnaisliitto vaati vuonna 1905 kunnallisten äitilapsikotien perustamista 

sen sijaan, että äidit lapsineen sijoitettaisiin kunnalliskoteihin. Vuonna 1907 

ensimmäisen eduskunnan naiset tekivät aloitteita samassa asiassa. Esitykset 

eivät johtaneet toimenpiteisiin, mutta ne puhututtivat ja vaikuttivat sitä kautta 

yleiseen mielipiteeseen. (Heinänen 1992, 11, 12.) 

 

Vuonna 1936 sosiaalilainsäädäntö kehittyi ja syntyivät alkoholisti-, irtolais- ja 

lastensuojelulait. Samana vuonna perustettiin ministeri Miina Sillanpään ko-

koon kutsumana Työläisnaisten ja Lasten Kotiyhdistys, joka vuonna 1938 oli 

mukana seitsemän muun hyväntekeväisyysjärjestön kanssa perustamassa 

Raha-automaattiyhdistystä. Työläisnaisten ja Lasten Kotiyhdistys hankki tontin 

Helsingistä, ja Suomen ensimmäinen, Helsingin Ensi Koti avattiin vuonna 

1942. Samalla yhdistyksen nimi muuttui Helsingin Ensi Koti ry:ksi. Tästä kol-

men vuoden kuluttua ensikotiyhdistyksiä oli perustettu myös Ouluun, Tampe-

reelle, Turkuun ja Poriin. Näin koossa oli liiton perustamiseksi vaadittamat vä-

hintään kolme yhdistystä ja liitto perustettiin vuonna 1945. (Heinänen 1992, 

17-19.) 

 

Ensikotitoiminnan alusta lähtien sen peruspiirteitä ovat olleet itsenäisyys, yli-

kunnallisuus ja vapaaehtoispanos. Itsenäiset paikallisyhdistykset ylläpitävät 

ensikoteja, ja liitto toimii taustalla koordinoijana ja tukijana. Ylikunnallisuus 

toteutuu tänäkin päivänä, sillä ensikotiin voi hakeutua mistä päin Suomea ta-

hansa – palvelu on valtakunnallista. Tämä mahdollisuus oli toiminnan alussa 

au-äidin moralisoinnin ja häpeäntunteiden vuoksi merkittävä. Vapaaehtois-
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panoksen osuus tukee vastuunkantoa ja solidaarisuutta. (Heinänen 1992, 23-

24.) 

 

Ensikotien laitosmaisuus on vuosien saatossa kehittynyt kodinomaisuuden 

suuntaan, mutta edelleen ensikodit ovat lastensuojelulaitoksia. Alkuaikoina 

ensikodeissa korostui sairaanhoidollisuus ja äitien velvoittaminen kodinhoidon 

tehtäviin osallistumiseen. Tuolloin äidit kävivät usein töissä lyhyen äitiysloman 

jälkeen ensikodin ulkopuolella, ja lastenhoitajat hoitivat lapsia päivisin. Las-

tenhoitajat myös neuvoivat äitejä lastenhoidossa. (Heinänen 1992, 23-24.)  

 

Nykypäivän ensikotitoiminta on pitkälti Ensi- ja turvakotien liiton organisoimaa.  

Tämän päivän Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelujär-

jestö, jonka tarkoituksena on tukea vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä 

lapsia ja perheitä sekä ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Liitto toimii 28 

jäsenyhdistyksensä keskusjärjestönä. Osa yhdistyksistä keskittyy toiminnas-

saan avopalveluihin. Liitto pitää yllä yhtätoista ensikotia ja seitsemää päihde-

ongelmiin erikoistunutta ensikotia. (Ensi- ja turvakotien liitto ry 2006. Viitattu 

13.9.2006) 

 

 

2.2.1 Pidä kiinni –projekti 

 

1980-luvulla Ensi –ja turvakotien liittoon perustettiin toimikunta kehittämään 

hoitomallia erityisesti päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille. 

Tarve tälle kehittämiselle nousi ensikodeista, joiden yhtenä asiakasryhmänä 

oli jo pitkään ollut päihdeongelmaiset äidit ja isät. Toimikunnan työn tuloksena 

perustettiin Suomen ensimmäinen päihdeongelmien hoitoon erikoistunut ensi-

koti Oulunkylään vuonna 1990. Oulunkylän ensikodissa tehdystä työstä saa-

dut kokemukset osoittivat, että raskausaika on äidin elämässä vaihe, jolloin 

päihteidenkäyttöä on hyvä hetki pysähtyä arvioimaan. Se on myös kriittinen 

aika hakea tukea ja apua raitistumiseen. (Andersson 2005, 22.) 

 

Projekti alkoi vuonna 1998 ja sen tarkoituksena on kehittää hoitojärjestelmä 

päihteitä käyttäville raskaana oleville äideille ja vauvaperheille. Projektin alku-

vaiheessa ajankohtaista oli yhteiskunnallinen keskustelu päihdeäitien pakko-
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hoidosta ja Ensi- ja turvakotien liitto halusi tuoda esille toisenlaisen näkökul-

man, jossa kehitetään vapaaehtoista hoitojärjestelmää päihdeongelmaisille 

äideille. Projektissa perustetaan tähän tarpeeseen ensikoteja ja avopalveluyk-

siköitä, joiden erikoisosaamista on päihdeongelmien hoito. Sekä ensikodeissa 

että avopalveluissa tavoitteena on saada päihdeongelmaiset odottavat äidit 

hoidon ja tuen piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Avopalvelut tu-

kevat hoidon jatkuvuutta kehittämällä avohoitoa ensikodista lähteneille asiak-

kaille. (Andersson 2005, 23.) 

 

Tähän mennessä projektin puitteissa on perustettu ensikoteja ja avopalvelu-

yksiköitä Turkuun vuonna 1998, Jyväskylään, Kuopioon ja Espooseen 2003, 

sekä vuonna 2005 Kokkolaan ja Rovaniemelle. Raha-automaattiyhdistys tu-

kee raskaana olevien äitien hoitoa ensikodeissa maksamalla hoidon kokonaan 

kolmen raskauskuukauden ajalta, mikä mahdollistaa hoidon varhaisen aloit-

tamisen ilman maksusitoumuksen saantiin liittyviä hankaluuksia. Tämän jak-

son jälkeen hoito maksetaan kuntien maksusitoumuksella. Pidä kiinni -projekti 

päättyy vuonna 2008. (Andersson 2005, 23.) 

 

 

2.2.2 Ensikoti Aliisa  

 

Jyväskylään perustettiin osana Pidä kiinni –projektia Keski-Suomen ensi- ja 

turvakoti ry:n alaisuuteen Ensikoti Aliisa, joka aloitti asiakastyönsä 2004.  

Avopalveluyksikkö Aino on perustettu vuotta aiemmin 2003. Keski-Suomen 

ensi- ja turvakoti ry on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys, joka on perus-

tettu vuonna 1946 ja sen ensimmäinen ensikoti vihittiin käyttöön kymmenen 

vuotta myöhemmin 1956. Aliisan viisipaikkainen ensikoti toimii tänä päivänä 

tuossa vanhassa ensikotirakennuksessa Jyväsjärven rannassa Kuokkalan 

kaupunginosassa. (Keski-Suomen Ensi- ja turvakoti ry. Viitattu 25.9.2006.) 

 

Ensikoti Aliisassa työskentelee moniammatillinen sosiaali- ja terveysalan am-

mattilaisista koostuva työyhteisö, johon kuuluu kahdeksan ohjaajan lisäksi 

erityistyöntekijä, sosiaalityöntekijä sekä yksikön johtaja. Erityistyöntekijän 

työnkuvaan kuuluu erityisesti vuorovaikutuksen vahvistaminen jossa keskeisi-

nä välineinä ovat musiikki ja leikki. Työntekijät valittiin yksikköön hyvissä ajoin 
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ennen asiakastyön aloittamista tekemään sen perustamiseksi  vaadittavaa 

työtä, johon sisältyi niin aiheeseen ja työmenetelmiin perehtymistä kuin konk-

reettisen ensikotirakennuksen sisustaminen ja sitä kautta oman työympäristön 

luominen. Myös käytettävät työmenetelmät suunniteltiin ennen asiakastyön 

aloittamista. Sosiaalityöntekijä, erityistyöntekijä ja johtaja ovat päivätyössä ja 

ohjaajat tekevät asiakastyötä kolmivuorotyönä ensikodissa. Työhön sisältyy 

myös Pidä kiinni -projektiin liittyvää suunnittelua, kehittämistä ja raportointia. 

 

Asiakas tulee ensikotiin yleensä oman kuntansa lastensuojelun sosiaalityön-

tekijän ohjaamana. Ensikotiasiakkuutta voidaan pitää lastensuojelullisena kei-

nona vaikuttaa äidin tilanteeseen niin, että hän saisi pitää lapsensa, jos huos-

taanotto epäsosiaalisen elämäntilanteen vuoksi olisi toinen vaihtoehto. Ensi-

koti Aliisa on lastensuojelulaitos. Periaatteessa asiakkuus perustuu kuitenkin 

vapaaehtoisuuteen ja äiti päättää asiakkaaksi tulemisestaan tutustuttuaan en-

sikotiin ja siihen mitä hoito pitää sisällään. Äidillä on siis aina mahdollisuus 

valita toisin, myös kuntoutuksen aikana. Äidin on tiedettävä ensikodin säännöt 

ja se mihin hän sitoutuu tullessaan asiakkaaksi. Myös ensikodin työntekijöiden 

on hyvä tietää äidin odotuksista ja toiveista ensikotihoitoa kohtaan. Asiakkaan 

sitoutuminen hoitoon ja yhteistyökykyisyys ovat merkittäviä edellytyksiä hoi-

don alun onnistumisessa, vaikka hoitomotivaatiota ei olisikaan. (Holopainen 

1998, 56.) 

 

Kuntoutuksen ensimmäisenä päivänä muu yhteisö toivottaa uuden äidin ja 

vauvan tervetulleeksi tulokahvien muodossa. Asiakkuus on kaksitahoinen ja 

kohtuvauvakin on jo asiakas. Ensikodin arjessa erilaisilla juhlakäytännöillä on 

merkittävä rooli, sillä ne totuttavat myös äitejä päihteettömään tapaan juhlia 

perinteisesti iloisia tapahtumia kuten lapsen syntymäpäiviä. Kahden ensim-

mäisen viikon ajan äiti sopeutuu yhteisön arkeen, eikä häntä velvoiteta talon 

töihin kuten siivoukseen ja ruuanlaittoon. Aika on varattu rauhoittumiseen. Äiti 

saa liikkua asioilla ohjaajan kanssa eikä hänen tarvitse vielä osallistua yhtei-

sökokouksiin. (Holopainen 1998, 64.)   

 

Kuntoutuksen alkuvaiheessa äidille tehdään kuntoutumissuunnitelma, jossa 

selvitetään asiakkaan ja henkilökunnan odotuksia hoitoa koskien sekä asiak-

kaan elämäntilannetta kokonaisuutena. Sekä äidille että lapselle osoitetaan 
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omaohjaaja (ns. omppu). Omaohjaajan kanssa äiti käsittelee elämänsä eri 

osa-alueita, kuten äitiys, päihteet, talous, ihmissuhteet ja väkivaltakokemuk-

set. Lapsen omaohjaaja kiinnittää huomiota asioihin erityisesti lapsen näkö-

kulmasta ja toimii ”lapsen äänenä” sekä pureutuu kasvatukseen ja vuorovaiku-

tukseen monilla eri menetelmillä, ottaen huomioon myös äidin taustoista löyty-

vät kasvatuksen ja äitiyden mallit. 

 

Aliisan hoidossa ja kuntoutuksessa keskeinen menetelmä on varhaisen vuo-

rovaikutuksen tukeminen. Äidin ja lapsen välistä vuorovaikutusta tarkastellaan 

arjessa jatkuvasti mm. ruokailutilanteissa, hoitotilanteissa ja leikissä, mutta 

sitä myös videoidaan säännöllisesti. Vauvavideoista tehdään huomioita työ-

ryhmän kesken ja video katsotaan tietenkin myös äidin kanssa. Äiti saa itse 

arvioida omaa käyttäytymistään videointitilanteessa ja samalla mahdollisuu-

den tarkastella vuorovaikutustaitojaan uudesta näkökulmasta.  

 

Varhaisessa vuorovaikutuksessa tärkeää on lapsen reagointi äidin mm. kat-

seeseen ja ääneen ja vastaavasti äidin reagoiminen vauvan eleisiin ja ääntei-

siin sekä äidin tapa käsitellä lastaan ja ilmaista lapselleen asioita. Äidin ja lap-

sen välisen vuorovaikutuksen kehittyminen ja ongelmakohtien huomioinnin 

tuoma hyöty on yksi tärkeimpiä mittareita, joilla voidaan havainnoida kuntou-

tuksen tuomaa hyötyä erityisesti lapsen kannalta.  

 

Yhteisöllisyys on toinen tärkeä kuntouttava elementti Aliisassa. Holopaisen 

(1998) mukaan yhteisöhoidolla tarkoitetaan koko yhteisön tietoista käyttäyty-

mistä hoidollisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteisömuotoinen kuntoutus 

Ensikoti Aliisan arjessa merkitsee sitä, että jokainen asiakas on yhteisölle vas-

tuullinen omien tehtäviensä hoidosta sekä yhteisön sääntöjen ja aikataulujen 

noudattamisessa. (Holopainen 1998, 68.)  

 

Tärkeä kuntoutumista edistävä ja samalla yhteisöllistä vastuuta lisäävä asia 

Aliisassa on arjen rutiinit ja talon työt. Jokainen äiti on vuorollaan keittiövuo-

rossa ja viikoittaiset siivoustyöt jaetaan myös koko yhteisön kesken. Arjessa 

tärkeää on pitää kiinni yhteisesti sovituista ruokailu- ja kokoontumisajoista. 

Yhteisö toimii eräänlaisena yhteiskunnan pienoismallina, ja yhteisössä opitun 

vastuunkannon toivotaan äitien elämässä siirtyvän myös yhteiskunnan tasolle. 
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Viikon ja päivän asioista, kuten vierailijoista tai omista menoista sovitaan yh-

teisön kesken. Aamukokoukset ovat jokapäiväisen tiedottamisen foorumeita. 

Yhteisökokouksissa asiakkaat saavat myös mahdollisuuden vaikuttaa yhtei-

sön yhdessä luomiin sääntöihin. Kerran viikossa asiakkaat asettavat tavoitteita 

itselleen hoitoon liittyen ja nämä tavoitteet esitetään yhteisölle kokouksessa. 

Samalla käydään läpi edellisen viikon tavoitteet ja se miten ne ovat toteutu-

neet. Ylimääräiset yhteisökokoukset ovat yllättävien asioiden kuten sääntörik-

komusten selvittämisen ja arvioinnin paikkoja.  

 

Yhteisöllisyyden rinnalla kulkee yksilöllisyys, jokaisen äidin omakohtainen 

elämäntilanne, ainutlaatuiset kokemukset ja omien ongelmien työstäminen. 

Omaohjaajan kanssa äidillä on mahdollisuus omakohtaisten kokemustensa 

tutkiskeluun ja sitä kautta voimaantumiseen, mutta tärkeä osa yksilöllistä kun-

toutumista on myös arjen rutiinien ja vaikkapa retkien ja ryhmien kautta saata-

vat elämykset. (Holopainen 1998, 113.) Ryhmiä Aliisassa on yleensä kaksi 

viikossa, toinen niistä on keskustelullinen ja toinen toiminnallinen. Ryhmissä 

on yhdellä viikolla aina sama aihe, johon paneudutaan sekä keskustelemalla 

että toiminnallisin keinoin. Aiheet ovat mm. lapseen, äitiyteen, päihteisiin, ih-

missuhteisiin, parisuhteeseen ja omaan jaksamiseen liittyviä.   

 

Kuntoutusjakson pituus Aliisassa on ensimmäisten vuosien aikana vaihdellut 

yhdestä kuukaudesta viiteen kuukauteen. Tällä hetkellä kuntoutusjakson pi-

tuus on osalla asiakkaista jo reilusti yli puoli vuotta. Kokonaisvaltaisen kuntou-

tumisen kannalta mahdollisimman pitkä, useamman kuukauden mittainen hoi-

tojakso on edullisin, mutta kunnat myöntävät maksusitoumuksia hoidon alussa 

yleensä kuukaudeksi kerrallaan, mikä vaikuttaa myös äidin asennoitumiseen. 

Usein äiti ”suorittaa” tuon ensimmäisen kuukauden, ja ajattelee, että saa näin 

pitää lapsensa, vaikka varsinainen kuntoutuminen erityisesti päihdeongelman 

kannalta ei vielä kuukaudessa välttämättä etene paljoakaan.  

 

Kuntoutuksen rakenteessa on otettu käyttöön uusi malli, jossa keskitytään 

enemmän kuntoutuksessa etenemiseen eri osa-alueiden tavoitteiden toteutu-

misen kautta, kuin aikaan sidottuihin kokonaisuuksiin. Tavoitteena on, että äiti 
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saataisiin ensikotiin jo raskausaikana ja kuntoutus kestäisi reilun puoli vuotta 

lapsen syntymän jälkeen. 

 

Hoidon loppuvaiheessa huomio kiinnittyy äidin ja lapsen selviytymiseen koti-

oloissa. Äiti ja lapsi tekevät kotiharjoitteluja suunnitellusti. Kotiharjoitteluissa 

äiti ja lapsi menevät kotiinsa, yleensä ensin arkena päiväkäynnille, jonka yh-

teydessä Aliisan ohjaaja tekee kotikäynnin. Myöhemmin kotiharjoittelu voi kes-

tää useammankin päivän. Kotiharjoittelun kulku pitää äidin suunnitella tarkasti, 

ja suunnitelmasta tulee käydä ilmi mitä äiti ja lapsi tekevät ja keitä he tapaavat 

kotiharjoittelunsa aikana. Yleensä kotiharjoittelulle ajoitetaan tapaamisia esi-

merkiksi kunnan perhetyöntekijän kanssa. Kotiharjoittelun aikana äiti ja Aliisan 

työntekijät pitävät yhteyttä puhelimitse.  

 

Joskus äiti saattaa olla asunnoton hoitoon tullessaan ja hoidon aikana pyri-

tään etsimään perheelle asuntoa, johon kotiutua hoidon päätyttyä (Holopainen 

1998, 114). Kotiutumista valmistellaan myös verkostotyön keinoin ja yhteis-

työssä äidin asuinkunnan perhe- ja sosiaalityön työntekijöiden kanssa. Myös 

äidin lähiverkoston tuki kartoitetaan. Jyväskylään tai sen lähiseudulle kotiutu-

vien äitien kohdalla pyritään luomaan asiakkuus Pidä kiinni –projektin avopal-

veluyksikkö Ainoon, missä kuntoutumista voidaan jatkaa samankaltaisin työ-

menetelmin kuin ensikodissakin aina siihen saakka kunnes lapsi täyttää kolme 

vuotta. Aliisasta kotiutunut asiakas voi myöhemmin palata ensikotiin intervalli-

jaksolle, jonka pituus on yleensä kahdesta viikosta kuukauteen. 
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2.3 Päihdeongelmainen äiti ja sosiaalinen tuki  
 

Sosiaalisen tuen käsite kuvaa yksilön ja lähiyhteisön välisiä suhteita, ja termi-

nä se on vakiintunut käyttöön 1970 –luvulla (Kumpusalo 1991, 12). Käsitteen 

määrittely on koettu hankalaksi, sillä sosiaalinen tuki on vahvasti kokemuksel-

linen asia. Kriisitilanteista selviytymisessä ja muutoksiin mukautumisessa so-

siaalinen tuen saaminen on keskeisestä ja sen kuvataan olevan positiivinen ja 

terveyttä edistävä asia. Sosiaalisen tuen saatavuus voi vaikuttaa ihmisen sel-

viytymiskeinoihin. Jo kokemus siitä, että apua on tarvittaessa saatavilla on 

merkittävä selviytymistä edistävä asia. (Metteri & Haukka-Wacklin 2004, 55.) 

 

Kumpusalon (1991) mukaan sosiaalisen tuen muodot voidaan erottaa viiteen 

luokkaan seuraavasti: 

 

1. Aineellinen tuki 

2. Toiminnallinen tuki 

3. Tiedollinen tuki 

4. Emotionaalinen tuki ja  

5. Henkinen tuki. 

 

Aineellinen tuki käsittää rahan, tavarat, apuvälineet ja lääkkeet, myös silloin 

kun ne ovat henkilöllä lainassa tai kun henkilöllä on mahdollisuus käyttää niitä, 

jos tarve vaatii. Aineellisessa tuessa määrä on ratkaiseva tekijä, kun muiden 

tuen muotojen kohdalla voidaan ajatella laadun ja oikean ajoituksen olevan 

tärkeämpiä tuen merkittävyyteen liittyviä tekijöitä. (Kumpusalo 1991, 15.) 

 

Toiminnallisen tuen luokkaan kuuluvat erilaiset palvelut ja esimerkiksi kuljetus 

tai kuntoutus. Tiedollinen tuki tukee ihmisen selviytymistä neuvojen, opastuk-

sen ja harjoitusten muodossa. Emotionaalinen tuki liittyy vahvasti tunteisiin, 

kuten rakkaus, ja sen muotoja ovat myös hyväksyntä, empatia ja kannustus. 

Emotionaalinen tuki on jokaiselle yksilölle elintärkeä ja sitä voi tarjota lähinnä 

perhe- ja lähiyhteisö. Henkinen tuki tarkoittaa aatteisiin, uskontoon ja filosofi-

aan sekä elämänasenteeseen liittyvää tukea. (Kumpusalo 1991, 14.) 
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Yleisimmin sosiaalisella tuella viitataan sosiaalisiin suhteisiin  kuten parisuhde 

ja  ystävyyssuhteet tai sosiaaliseen liittymiseen, kuten harrastus- tai yhdistys-

toiminta. Sosiaalisen tuen tarkastelussa tulee kiinnittää huomiota myös suh-

teiden tiheyteen, vastavuoroisuuteen tai suhteiden kestoon, eli sosiaalisen 

verkoston rakenteeseen. Sosiaalisen tuen laadun määrittely on vaikeaa, mutta 

laatua ilmentää esimerkiksi suhteiden toiminnallinen sisältö. (Metteri & Hauk-

ka-Wacklin 2004, 56.) 

 

Sosiaalisen tuen lähteet voidaan erotella kolmeen eri tasoon. Lähimpänä yksi-

löä on perhe ja läheiset eli primaaritason tukirakenne. Sekundaaritasolla taas 

ystävät, tuttavat, sukulaiset ja työtoverit. Tertiaaritason sosiaalista tukea tar-

joavat viranomaiset sekä julkiset ja yksityiset palvelut. (Kumpusalo 1991, 15; 

Metteri & Haukka-Wacklin 2004, 56.)  

 

Nyky-yhteiskunnassa voidaan primaaritason sanoa olevan yhä tärkein sosiaa-

lisen tuen lähde, kun taas sekundaaritason tukirakenteet heikentyvät esimer-

kiksi ihmisten suuren liikkuvuuden ja sosiaalisten taitojen heikkouden vuoksi. 

Toisaalta vaikkapa tietotekniikan hyödynnettävyys arjen kommunikoinnissa ja 

vertaistukiryhmien yleistyminen tuovat uusia mahdollisuuksia tämän päivän 

tuttavuus- ja ystävyyssuhteiden luomiseen ja ylläpitoon. Tertiaaritason toimi-

joiden rooli on hyvinvointiyhteiskunnassa keskeinen, mutta julkisen palvelura-

kenteen puutteellisuutta ja saatavuuden ajoittaista heikkoutta korjaamaan tar-

vitaan yhä enenevissä määrin kolmannen sektorin toimijoita, vapaaehtoistyö-

tä, ja lähiyhteisön aktiivisuutta.  

 

Sosiaalisen tuen merkitystä päihdeongelmasta toipumisessa on tutkittu paljon 

ja tutkimustulokset viittaavat siihen, että sillä voi olla jopa ratkaisevaa merki-

tystä toipumisprosessissa sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä 

(Lahti & Pienimäki 2004, 143). Jos tukiverkosto on hyvä, auttaa se toipumista, 

mutta jos tukea ei saada, on toipuminenkin erityisen vaikeaa.  

 

Lahden ja Pienimäen (2004) mukaan päihteitä käytetään aina jossain sosiaa-

lisessa kontekstissa ja kuntoutumisessa on huomioitava tämä konteksti. Päih-

teidenkäytön sosiaaliseen kontekstiin voi liittyä tietty kaveripiiri, paikka tai ti-

lanne tai jokin erityinen ajankohta.  Sosiaaliseen ympäristöön liittyy myös se, 
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mitä henkilöltä ikään kuin puuttuu, sillä asunnottomuus, työttömyys tai katken-

neet yhteydet perheeseen ja ystäviin vaikuttavat päihteidenkäyttöön ja kuntou-

tumisen onnistumiseen negatiivisella tavalla. Päihdekuntoutuksessa sosiaali-

nen kuntoutus on tärkeä onnistumisen osatekijä, kun tavoitellaan pysyvää 

kuntoutumista. Sosiaalinen kuntoutus liittyy vahvasti ihmisen toimintakykyyn, 

eli arkipäivän taitoihin ja yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen. Sosiaalinen toi-

mintakyky koostuu henkilön aineellisista, sosiaalisista ja henkisistä resursseis-

ta. (Lahti & Pienimäki 2004, 137-138.) 

 

MacDonald (1987) on Lahden ja Pienimäen mukaan tutkimuksessaan toden-

nut, että alkoholistinaisilla emotionaalisen tuen saaminen vaikuttaa raitistumi-

seen. Naisista, joilla oli enemmän kuin viisi läheistä ihmissuhdetta oli raittiina 

seurantavaiheessa 72 prosenttia, kun vastaava luku oli 21 prosenttia niistä 

naisista, joilla läheisiä ihmissuhteita oli korkeintaan kaksi. Raitistumiseen vai-

kuttavan tuen ei tarvitse keskittyä alkoholiongelmaan vaan se voi olla laajem-

paa läheisiltä saatua tukea, joka samalla vaikuttaa alkoholiongelmasta toipu-

miseen. (Lahti & Pienimäki 2004, 144.) 

 

Äidillä, jolla sosiaalinen tukiverkosto on tiivis ja monipuolinen, voidaan ajatella 

olevan paremmat mahdollisuudet kuntoutua ja selviytyä elämässään naisena 

ja äitinä. Yksi merkittävä este päihdeäidin sosiaalisessa kuntoutumisessa on 

se yhteisö, johon hän kotiutuu. Toipumista helpottaa jos toipuvalle henkilölle 

saadaan rakennettua toipumista tukevia elementtejä ja toipuminen on he l-

pompaa, jos henkilö sosiaalisessa verkostossa on päihteettömyyttä tukevia 

ihmisiä (Lahti & Pienimäki 2004, 137). Jos perheessä ja lähiyhteisössä on 

samaa problematiikkaa kuin ennen ensikotiin tulemistakin, voi hyvin olla, että 

äidin ja lapsen ensikotihoidossa saavuttama hyöty ei kotioloissa kannakaan 

pitkälle. 

 

Wiman (2004) esittää ajatuksen siitä, että myös ympäristön tulee kuntoutua, 

eli sen on omaksuttava riittävät tiedot, taidot, ymmärrys sekä asenteet. Hänen 

mukaansa ihmisen sovittaminen ympäristöönsä ja ympäristön sovittaminen 

ihmisten erilaisuuteen ovat sosiaalisen kuntoutumisen kaksi erottamatonta 

puolta (Wiman 2004, 89). Tätä ajatusta voidaan soveltaa myös päihdeäitien 
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kohdalla ajateltaessa sekä palveluympäristöä, jossa he asioivat että sitä lä-

hiyhteisöä, jossa he elävät.  

 

Leimautuminen on yksi syrjäytymistä edesauttava tekijä, eikä päihdeäitien 

kohdalla sitä voida olla ottamatta huomioon. Leimautuminen käsittää sekä 

yhteisöstä että äidin omista asenteista syntyvän haitan. Päihteiden käytön ai-

heuttamat ongelmat herättävät ihmisissä pelkoa, ennakkoluuloja ja varovai-

suutta, sillä muiden heikkouden näkemisessä ihminen joutuu kasvokkain 

myös itsessään olevan heikkouden kanssa. Leimautumista voidaan ajatella 

tapahtuvan kaikilla sosiaalisen tuen tasoilla, valitettavasti myös viranomaisten 

taholta. Viranomaisyhteistyön ja verkostotyön keinoin voidaan muuttaa ja ke-

hittää kotiutumisvaiheessa sellaisia asenteita ja työmenetelmiä, jotka tukevat 

äidin päihteettömyyttä ja suhdetta lapseensa ensikodista kotiutumisen jälkeen.  

 

Päihdetyössä pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus ovat avaimia hyvien tulos-

ten saavuttamiseen. Palvelujärjestelmän eri toimijoiden välinen yhteistyö 

mahdollistavat asiakkaan kuntoutumisjatkumon. Yleensä pitkä päihdekuntou-

tus tapahtuu hoidon tarpeen arviosta lähtevänä ketjuna, joka etenee usein 

laitoksessa tapahtuvan kuntoutuksen kautta avohoitoon. Asiakkaan kokonais-

tilanne on pidettävä mielessä koko kuntoutumisjatkumon ajan ja haastavaa on 

erityisesti eri sektoreilla toimivien  päihdepalveluiden välisen yhteistyön ja 

viestinnän kehittäminen. (Lahti & Pienimäki 2004, 149.) Äitien ja heidän las-

tensa kanssa tehtävässä työssä erityispiirteen luo myös kunnan lastensuoje-

lun sosiaalityön ja muiden paikallisten palveluiden kanssa tehtävä yhteistyö. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 

Opinnäytetyön tutkimusprosessi kesti yhteensä noin vuoden aiheen synnystä 

valmiin työn raportointiin ja tulosten esittämiseen. Tutkimus toteutettiin yhteis-

työssä Ensikoti Aliisan asiakkaiden, työntekijöiden ja ohjaavan opettajan 

kanssa.  

 

 

3.1 Tutkimusongelma 
 

Opinnäytetyön alkuperäisenä tarkoituksena oli saada yhteys Aliisassa olleisiin 

äiteihin ja sitä kautta tietoa heidän nykyisestä elämäntilanteestaan. Mielenkiin-

toa äitien tilanteessa herätti erityisesti päihdeongelma ja siitä kuntoutuminen, 

mikä vaikuttaa myös vanhempana olemiseen ja lapsen kanssa selviytymi-

seen. Haluttiin siis tutkia sosiaalisen tuen vaikutusta päihdeongelmasta kun-

toutumiseen. Tutkimusongelmat, joihin haettiin vastauksia muotoutuivat seu-

raaviksi. 

 

1. Millaista sosiaalista tukea äidit saavat ja miten eri sosiaalisen tuen 

muodot näkyvät äitien elämässä? 

2. Kokevatko äidit hankaluuksia palveluissa asioinnissa? 

3. Miten yhteydenpito Aliisan ja äitien välillä koetaan?  

4. Miten äidit suhtautuvat nykyiseen elämäntilanteeseensa ja tulevai-

suuteensa? 

5. Miten Aliisassa luotu verkosto tukee äidin elämää kotona ja miten 

kotona oleva äiti kulkee mukana Aliisan yhteisössä? 

 

Tärkein tutkimusongelma muodostui sosiaalisesta tuesta, sen muodoista, 

määrästä ja laadusta. Miten äidit pärjäävät kun he vietettyään hoitojakson tii-

viissä yhteisössä palaavat kotiinsa? Useat äideistä ovat jo aiemmin olleet so-

siaalityön tai lastensuojelun piirissä. Miten nämä ja muut kotiseudun palvelut 

tukevat päihteettömyyttä ja varhaista vuorovaikutusta, joihin Aliisan työ on 

pyrkinyt vaikuttamaan tiiviin yhteisömuotoisen kuntoutuksen keinoin? Myös 

äitien arjessa näkyvät muut sosiaalisen tuen tasot olivat tutkimuksessa tarkas-

teltavana. Millaisia primaaritason sosiaalisen tuen lähteitä äitien elämässä on? 
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Keihin he luottavat ja keiltä saavat eri sosiaalista tukea sen eri muodoissa? 

Entä millaista tukea he tarvitsevat ja onko tuen määrä riittävä? 

 

Leimautumisen näkökulma haluttiin ottaa mukaan tutkimukseen, sillä päih-

deäitien elämäntilanne on usein moniongelmainen, ja leimautuminen saattaa 

olla esteenä palveluissa asioidessa. Haluttiin siis tuoda esille myös äitien ko-

kemus siitä, millainen heidän viranomaistukiverkostonsa on ja esiintyykö pal-

veluissa asioinnissa hankaluuksia. Sosiaalisen tuen tertiaaritason merkitystä 

ei voida vähätellä tämän asiakasryhmän kohdalla, sillä moniongelmaisuus 

aiheuttaa monenlaisen palvelun tarvetta ja lastensuojelun asiakkaina päih-

deäitien elämäntilanteessa ajan tasalla oleminen on kaikkien edun mukaista.  

 

Ensikoti Aliisan rooli kotiutuneiden äitien elämässä ja äitien näkyminen Aliisan 

yhteisössä oli koko tutkimuksen aiheen valinnassa olennaista. Siitä muodostui 

tutkimusongelmaan sivuteema, jonka tutkimisessa työntekijöiden kokemusten 

huomioiminen oli tärkeää. Työntekijähaastatteluissa tutkimusongelmiin halut-

tiin Ensikoti Aliisan näkökulmaa äitien kotiutumiseen ja kuntoutumisen jatku-

miseen kotona ja näin muodostui tutkimusongelmaa laajentamaan viides ky-

symys. 

 

 

3.2 Aineiston keruu 
 

Tutkimusongelmaan vastauksia antavan aineiston keräämisessä ratkaisevana 

tekijänä oli tutkittavan kohderyhmän huono saavutettavuus, mihin vaikutti 

myös opinnäytetyön taloudellisten resurssien puute. Laadullisessa tutkimuk-

sessa haastattelujen tekeminen äideille olisi ollut ehkä syvempää aineistoa 

tuottava menetelmä, mutta haastattelujen tekeminen yksin ja eripuolilla Suo-

mea olisi käytännössä ollut mahdotonta. Lisäksi äitien kynnys päästää ulko-

puolinen henkilö kotiinsa olisi voinut olla suuri. Eettisesti ja myös tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta hyvä vaihtoehto oli kerätä aineistoa niin että äidit 

saattoivat säilyttää yksityisyytensä ja vastata kasvottomina ja nimettöminä. 
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3.2.1 Kysely äideille 

 

Kyselyn tekeminen äideille tuntui lopulta parhaalta tavalta kerätä tietoa heidän 

saamastaan sosiaalista tuestaan ja tämänhetkisestä elämäntilanteestaan. Ky-

selyä laadittaessa tuli ottaa huomioon kyselymenetelmän mahdolliset riskit, 

joista merkittävin oli mahdollisten vastausten vähyys. Tähän seikkaan olisi 

äitien puolelta saattanut vaikuttaa aiheen kokeminen leimaavaksi tai halutto-

muus yhteistyöhön Aliisan kanssa samoin kuin kiire tai kokemus siitä, ettei 

kyselyyn vastaaminen tuota itselle lopulta mitään hyötyä.  

 

Äitien elämäntilanne ja elinympäristö toki vaikuttaa myös osaltaan vastausak-

tiivisuuteen. Oli syytä pohtia myös sitä, vastaavatko kyselyyn vain ne äidit, 

joilla menee hyvin ja jotka ovat edelleen lastensa huoltajia. Myös kyselyn ym-

märrettävyys ja vastaamisen helppous piti muokata sellaisiksi, että ne mahdol-

listaisivat mahdollisen monen asiakkaan vastata kyselyyn. Yhtenä riskinä oli 

myös osoitetietojen ajantasaisuus ja sitä kautta kyselyn saavuttavuus. 

 

Koska kyselylomakkeet (LIITE 2) lähetettiin postitse, oli tärkeää, että tutkijana 

en saanut tietooni asiakkaiden nimi- tai osoitetietoja, vaan vastaukset voitiin 

toimittaa nimettöminä. Tämä tapahtui käytännössä niin, että vein Aliisaan kuo-

ret, joissa jokaisessa oli saatekirje (LIITE 1), kysely ja palautekuori postimerk-

keineen. Aliisan työntekijät postittivat kuoret asiakkaille. Koska halusin salata 

omat osoitetietoni, kyselyvastaukset myös palautettiin Aliisaan. Saatekirjeessä 

korostin sitä, etten saa tietooni asiakkaiden nimi- tai osoitetietoja sekä sitä, 

etteivät Aliisan työntekijät saa lukea kyselyiden vastauksia, vaan heidän tie-

toonsa tulevat ainoastaan valmiin tutkimuksen tulokset. Näin pyrin siihen, että 

äidit voisivat vastata mahdollisimman todenmukaisesti myös Ensikoti Aliisaa 

koskeviin kysymyksiin. 

 

Kysely jakautui viiteen eri osa-alueeseen; taustatietoihin, elämäntilantee-

seen ennen Aliisaan tuloa, Aliisassa oloaikaan, aikaan Aliisan jälkeen 

sekä tulevaisuuteen. Kysymyksiä oli yhteensä kaksikymmentäkuusi, joista 

seitsemäntoista koski aikaa Aliisan jälkeen, eli äidin tämänhetkistä tilannetta. 

Osa kysymyksistä toistui lomakkeessa kahdesti, ensin kohdassa elämäntilan-

ne ennen Aliisaan tuloa ja myöhemmin kohdassa aika Aliisan jälkeen, jo sen-
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kin takia että voitaisiin vertailla elämätilanteen muutosta ja Aliisassa oloajan 

mahdollisia vaikutuksia äidin elämään.  

 

Elämäntilannetta ennen Aliisaan tuloa oli tärkeä kysyä, sillä siten saatiin tietoa 

äidin käyttämästä päihteestä tai päihteistä ja käytön määrästä, sen hetkisistä 

ihmissuhteista sekä lapsen iästä tai siitä oliko äiti raskaana tulessaan Aliisaan 

vai tuliko hän sinne vauvansa kanssa. Aliisassa oloaikaa kysyttiin, koska kun-

toutuksen kestolla arveltiin olevan vaikutusta äidin ja lapsen elämäntilantee-

seen ja sen muutoksiin. 

 

Kyselyn painottuminen äidin tämänhetkiseen tilanteeseen oli loogista tutki-

musongelman kannalta, haluttiinhan tietoa juuri siitä, millaista tukea äiti saa ja 

tarvitsee arjessaan ja onko kuntoutuksen tuottama hyöty kantanut eteen päin 

elämässä. Tämän hetken tilannetta koskevat kysymykset  käsittelivät päihtei-

den käyttöä, lapsen tilannetta, ihmissuhteita, yhteydenpitoa Aliisaan, viran-

omaisverkostoa, palveluissa asiointia, vertaistukea, sosiaalisen tuen muotoja 

sekä tyytyväisyyttä elämäntilanteeseen. Tulevaisuusnäkökulman mukaan o t-

taminen toi lisää perspektiiviä siihen, miten äiti itse näkee oman elämänsä ja 

oman sekä lapsensa tulevaisuuden sekä siihen, minkä tekijöiden äiti arvelee 

vaikuttavan tulevaisuuteensa ja sen suuntaan. 

 

Kyselyä muokattaessa tein yhteistyötä Aliisan työntekijöiden kanssa ja he sai-

vat esittää lomakkeeseen muutoksia sekä lisäyksiä. Lomakkeen muokkaamis-

vaiheessa selvitettiin myös mahdollisuutta siihen, että voisin käydä kysymyk-

siä ja lomakkeen kokonaisuutta läpi jonkun Aliisassa sillä hetkellä olevan asi-

akkaan kanssa. Näin saataisiin arvokasta lisätietoa  lomakkeesta ja kysymys-

ten aiheuttamista tuntemuksista. Yksi asiakas suostui yhteistyöhön. Hän ei 

suoranaisesti vastannut kyselyyn, sillä suurin osa kysymyksistähän koski ai-

kaa Aliisan jälkeen. Pyysin kuitenkin palautetta kysymysten ymmärrettävyy-

destä, siitä tuntuiko jokin kysymys turhalta, tai ihmettelikö asiakas miksi sitä 

kysyttiin, olivatko vastausvaihtoehdot sopivia vai puutteellisia sekä vastaisiko 

hän itse tällaiseen kyselyyn.  

 

Lomakkeet postitettiin toukokuun alussa 2006 ja vastausaikaa annettiin kaksi 

viikkoa. Aliisan kahden ensimmäisen toimintavuoden seitsemästätoista asiak-
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kaasta kolmentoista osoitetiedot olivat henkilökunnan tiedossa. Vastausajan 

puitteissa kyselylomakkeita palautui neljä. Toinen kyselykierros tehtiin touko-

kuun lopulla, ja siihen yritin saada mukaan myös niitä neljää äitiä, joiden osoit-

teita ei ollut tiedossa, mutta osoitteita ei silloinkaan mistään löytynyt. Karhu-

kierroksen ansiosta sain vielä kaksi lisävastausta, eli lopulta kyselyyn vastasi 

lähes puolet niistä äideistä, joille lomake oli postitettu.  

 

 

3.2.2 Työntekijöiden näkökulma 

 

Ensimmäisen kyselykierroksen niukan vastusaktiivisuuden käydessä ilmi ale t-

tiin ideoida työntekijähaastatteluita aineiston syventämiseksi. Haastattelujen 

toteutumiseen vaikutti paljolti työntekijöiden suostumus ja halukkuus oman 

panoksensa antamisessa tutkimusaineistoon. Tutkimusmenetelmäksi muotou-

tui teemahaastattelu.  Hirsjärven ja Hurmeen (1982, 7) mukaan keskuste-

lunomainen haastattelu antaa tutkijalle mahdollisuuden lähestyä inhimillisen 

käyttäytymisen ehkä vaikeimmin tutkittavia ilmiöitä: tietoisuutta, aikomuksia ja 

elämyksiä.  

 

Haastatteluilla halusin tutkia juuri työntekijöiden kokemuksia entisistä asiak-

kaista ja heidän hyvinvoinnistaan, sillä varsinaista tietoa heillä ei välttämättä 

ole kaikista entisistä asiakkaistaan. On myös salassapidollisesti luotettavam-

paa tutkia työntekijöiden kokemuksia kuin hankkia varsinaista tietoa entisten 

asiakkaiden elämäntilanteesta työntekijöiden kautta. Asiakkaiden aidot koke-

mukset tulevat esille kyselyaineistosta. 

 

Keskustelunomainen tietojenkeruumenetelmä tuntui sopivalta myös siksi, että 

vapaamuotoiset keskustelut paljastavat asioita, joita tuskin voitaisiin saada 

selville muilla keinoin (Hirsjärvi & Hurme 1982, 8). Myös oma roolini haastatte-

lijana on teemahaastattelussa keskustelevampi, varsinaisten kysymysten esit-

tämisen sijaan. Koska Aliisan työntekijöiden haastatteleminen mahdollistui, 

luonnehdin haastattelurungon (LIITE 3), jonka teemoina olivat seuraavat ko-

konaisuudet. 
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            1. Entisten asiakkaiden rooli Aliisan arjessa  

            2. Aliisan rooli entisten asiakkaiden arjessa 

            3. Keskinäisen yhteydenpidon mahdollisuudet 

            4. Oman työn vaikuttavuuden arviointi 

            5. Asiakkaiden kuntoutumisjatkumo  

            6. Työn kehittäminen (erityisesti jälkikuntoutus ja hoito). 

 

Haastatteluaineistosta tuli saada mahdollisimman hyvin kyselyaineistoa ja tut-

kimusongelmaa tukeva kokonaisuus, josta ilmenisi työntekijöiden näkemyksiä 

kotiutuneiden äitien elämäntilanteesta sekä äitien ja Aliisan henkilökunnan 

välisestä vuorovaikutuksesta kuntoutuksen päättymisen jälkeen. Harjoitteluai-

kani havainnot siitä, että kotiutuneet äidit ovat vahvasti vielä esillä Aliisan ar-

jessa herättivät kysymyksiä Aliisan vaikutuksesta heidän elämäänsä ja päin 

vastoin heidän vaikutuksestaan Aliisan yhteisön jokapäiväiseen elämään. Li-

säksi haluttiin näkökulmia työn kehittämiseen erityisesti jatkokuntoutuksen- ja 

hoidon osalta. Kesäkuussa 2006 tein yhden päivän aikana Aliisassa neljä 

teemarunkoon pohjautuvaa, vajaan tunnin mittaista haastattelua kolmelle oh-

jaajalle ja sosiaalityöntekijälle. Nauhoitin haastattelut c-kaseteille ja purin nau-

hoitteet kesän aikana litteroimalla ne. 
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 

Äideistä kuusi vastasi lähettämääni kyselyyn alkukesän 2006 aikana. Näiden 

vastausten avulla ja tutkimusongelmien pohjalta analysoin äitien elämäntilan-

netta. Aliisan työntekijöiden haastatteluista saatujen tulosten pohjalta tein joh-

topäätöksiä Aliisan työntekijöiden ja yhteisön sekä kotiutuneiden asiakkaiden 

välisistä suhteista. Lisäksi tein yhteenvetoa työntekijöiden arvioista kuntoutu-

misjatkumon toteutumisesta ja Aliisan osuudesta siinä sekä äidin ja lapsen 

elämäntilanteesta. 

 

 

4.1 Äitien arjen tukiverkostot 
 

Kyselyn aluksi taustatietokysymyksillä selvitettiin äitien sosioekonomista ase-

maa kuten koulutusta, ikää ja siviilisäätyä. Äitien ikäjakauma oli kahdesta-

kymmenestäyhdestä vuodesta neljäänkymmeneenneljään, eli vaihteluväli oli 

reilut parikymmentä vuotta. Keski-iäksi tuli 32, 7 vuotta. Kahdella äideistä kou-

lutuksena oli peruskoulu ja kahdella oli ammatillinen koulutus. Yksi äideistä 

ilmoitti, ettei hänellä ole koulutusta ja yhdellä äideistä oli korkeakoulu- tai opis-

toasteenkoulutus. Kaksi äideistä ilmoitti siviilisäädykseen naimaton, yksi il-

moitti olevansa eroamassa ja muut äidit olivat parisuhteessa. Myös työllisyys-

tilanteessa ilmeni eroavaisuuksia. Yksi äideistä oli työssäkäyvä, kaksi työttö-

mänä, yksi eläkkeellä ja kaksi joko vanhempainvapaalla tai äitiyslomalla. 

 

Elämäntilanne ennen Aliisaan tuloa  

Äitien päihteiden käyttöä ennen Aliisaan tuloa kysyttiin kahdella kysymyksellä, 

jotka kohdistuivat käytettyihin päihteisiin ja käytön runsauteen. Päihteiden käy-

tön suhteen oli havaittavissa, että iältään vanhemmat äidit olivat alkoholin 

käyttäjiä ja nuoremmat taas huumausaineiden. Alkoholia käyttäneet äidit eivät 

maininneet käyttäneensä muita päihteitä, kun taas huumausaineita käyttäneil-

lä äideillä käytettyjä aineita oli kolme tai enemmän. Huumausaineita käyttä-

neistä kolmesta äidistä kaksi oli käyttänyt myös lääkkeitä päihdyttävässä ta r-

koituksessa. Yleisimmin käytettyjä päihteitä olivat alkoholi, kannabis ja amfe-

tamiini. Päihteitä ilmoitti käyttäneensä päivittäin kaksi äitiä, viikoittain kaksi 
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äitiä ja silloin tällöin kaksi äitiä. Päivittäin päihteitä käyttäneet äidit olivat huu-

meidenkäyttäjiä.  

 

Äideistä viisi eli parisuhteessa lapsensa isän kanssa ennen tuloaan Aliisaan. 

Yksi äiti eli yksin. Suhteitaan vanhempiin kaikki äidit kuvasivat sillä hetkellä 

hyviksi (4 äitiä) tai kohtalaisiksi (2 äitiä). Suhteita muihin sukulaisiin äidit kuva-

sivat samoin. Hyviä ystäviä äidit ilmoittivat heillä olleen kaksi (2i äitiä), kolme(1 

äiti) tai neljä (3 äitiä). Kysyttäessä tärkeintä ihmistä, jolta äiti sai tukea elä-

määnsä sillä hetkellä kaksi ilmoitti tärkeimmäksi ihmiseksi puolisonsa, eli so-

siaalisen tuen primaaritason ja kaksi lähipiirinsä eli ystävät, vanhemmat tai 

sisarukset tai useamman näistä. Yksi äideistä nimesi tärkeimmäksi ihmisek-

seen mielenterveystoimiston työntekijän eli sosiaalisen tuen tertiaaritason ja 

yksi äideistä ilmoitti, ettei hänellä oikein ollut sellaista ihmistä, jolta tukea olisi 

saanut. Kaikki sosiaalisen tuen eri tasot näkyivät tämän kohdan vastauksissa. 

 

Aliisassa oloaika 

Äideistä puolet oli tullut ensikotiin raskausaikanaan ja puolet lapsen syntymän 

jälkeen. Puolet äideistä lapsineen oli ollut Ensikoti Aliisassa 3-6 kuukautta, 

kaksi 1-3 kuukautta ja yksi yhden kuukauden. Kolme äitiä oli ollut lapsensa 

kanssa myöhemmin intervallijaksolla Aliisassa.  

 

Aika Aliisan jälkeen, elämäntilanne nyt 

Äideistä yksi ilmoitti jatkaneensa päihteidenkäyttöään kuten ennenkin. Neljä 

äitiä kertoi lopettaneensa päihteidenkäytön kokonaan. Yksi äiti oli piirtänyt lo-

makkeeseen rastinsa päihteidenkäytön lopettamisen ja vähentämisen vaihto-

ehtojen väliin, minkä voinee tulkita pyrkimyksenä lopettaa päihteiden käyttö tai 

satunnaisina käyttökertoina. Yksi äiti ilmoitti myös kaikkien ihmissuhteittensa 

olevan päihteettömiä ja muut äidit ilmoittivat osaan ihmissuhteistaan liittyvän 

toisen osapuolen päihteidenkäyttöä.  

 

Lapsen tämän hetken tilanteesta kysyttäessä kaksi äitiä ilmoitti lapsensa ole-

van huostaan otettuna. Yksi Aliisassa olleista ja kyselyyn vastanneiden äitien 

lapsista asuu tällä hetkellä molempien vanhempiensa kanssa ja lapsista kol-

me asuu äitinsä kanssa. Niistä kahdesta äidistä, joiden lapsi on otettu huos-

taan, toinen ilmoitti käyttävänsä edelleen päihteitä ja toinen lopettaneensa 
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käytön kokonaan. Kolme äideistä elää edelleen parisuhteessa lapsen isän 

kanssa ja toiset kolme eivät elä parisuhteessa tällä hetkellä. 

 

Äitien ihmissuhteissa voidaan sanoa tapahtuneen parannusta verrattuna ai-

kaan ennen Aliisaa sekä laadullisesti että määrällisesti, sillä tämän hetkistä 

tilannetta kysyttäessä kaikki äidit kokivat suhteensa vanhempiin hyviksi. Myös 

suhteet muihin sukulaisiin koettiin hyviksi yhtä äitiä lukuun ottamatta, joka 

hänkin kuvasi suhteita muihin sukulaisiin kohtalaisiksi.  

 

Ystävien määräksi ilmoitti kolme äideistä 4 hyvää ystävää, yksi äiti 5 -6, yksi 

äiti 7, sekä yksi äiti 8 hyvää ystävää. Ystävien määrä oli kasvanut neljän äidin 

kohdalla, eikä se ollut vähentynyt yhdenkään äidin kohdalla. Tärkeimmäksi 

ihmiseksi ilmoitti edelleen kaksi äitiä puolisonsa, kolme äitiä lähipiirinsä eli 

vanhemmat, sisarukset tai hyvät ystävät. Yksi äideistä mainitsi oman lapsensa 

yhtenä tärkeimmistä ihmisistä ja yksi äideistä ilmoitti edelleen erään työnteki-

jän elämäänsä tukea antavaksi tärkeimmäksi henkilöksi. Kaikki äidit kokivat 

heillä olevan tarpeeksi ihmissuhteita elämässään.  

 

Yhteydenpidossa Aliisaan esiintyi hajontaa. Äideistä kaksi ei ollut pitänyt yhte-

yttä Aliisan työntekijöihin kuntoutuksen päätyttyä, kaksi oli ollut joskus yhtey-

dessä Aliisan työntekijöihin ja kaksi oli säännöllisesti yhteydessä Aliisan työn-

tekijöihin. Ne äidit jotka ilmoittivat olevansa säännö llisesti yhteydessä Aliisan 

työntekijöihin, ilmoittivat yhteydenpidon olevan kaksisuuntaista, eli myös Ali-

isan työntekijöiden pitävän heihin yhteyttä säännöllisesti. Loput äidit ilmoittivat 

Aliisan työntekijöiden olleen joskus yhteydessä heihin. Aliisaan säännöllisesti 

yhteyttä pitävät äidit kokivat yhteydenpidon merkityksen suureksi samoin kuin 

ne äidit, jotka olivat joskus olleet yhteydessä Aliisan työntekijöihin. Ne äidit, 

jotka eivät olleet pitäneet yhteyttä kokivat, ettei yhteydenpidolla hänen ja Ali-

isan välillä ole mitään merkitystä.  

 

Äitien viranomais- tai työntekijäverkostoa selvitettiin yhden kysymyksen avulla, 

johon äidit saivat rastittaa ne eri palveluissa työskentelevät työntekijät, joiden 

kanssa he ovat säännöllisesti tekemisissä. Yksi äiti ilmoitti olevansa tekemi-

sissä kahden työntekijän kanssa säännöllisesti, kaksi äitiä ilmoitti määräksi 

kolme työntekijää, yksi neljä työntekijää ja kaksi äitiä ilmoitti olevansa säännö l-
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lisesti tekemisissä viiden eri työntekijän kanssa. Yhteensä kaikilla äideillä oli 

verkostoissaan kaksitoista erilaista ja eri palvelusektoreiden työntekijää. Eni-

ten tekemisissä oltiin neuvolan työntekijän kanssa (4 äitiä) sekä lastensuoje-

lun sosiaalityöntekijän ja päihdetyöntekijän kanssa (molemmissa 3 äitiä). Avo-

palveluyksikkö Ainon työntekijän kanssa säännöllisesti tekemisissä oli vastan-

neista kaksi äitiä.  

 

Kysyttäessä palveluissa asioinnin sujuvuutta, eli selvitettäessä sitä kokevatko 

äidit hankaluuksia asioidessaan eri palveluissa, kaikki äidit vastasivat asioin-

nin sujuvan hyvin. Erityistä kiitosta kahdelta äidiltä saivat heidän sosiaalityön-

tekijänsä. Yksi äiti kertoi erityisesti Ainossa ja neuvolassa asioinnin sujuvan 

hyvin ja yksi äiti kiitteli myös mielenterveystoimiston työntekijää.  

 

Vertaistuen saantia haluttiin myös kysyä, sillä sen voidaan ajatella edistää 

äidin selviytymistä samanlaisten kokemusten jakamisen kautta. Vertaistuen 

lähteistä vastaajien kesken tärkeimmäksi muodostui omat ystävät, jonka viisi 

äitiä ilmoitti vastauksessaan. Neljällä äidillä omat ystävä olivat ainoa ilmoitettu 

vertaistuen lähde. Yksi ystäviltään vertaistukea saavista äideistään ilmoitti li-

säksi, ettei hän koe saavansa vertaistukea, mikä voidaan tulkita siten, että äiti 

ei ole varma voiko hänen ystäviltään saamaan tukea nimittää vertaistueksi. 

Ystävien lisäksi vastaajien joukolta löytyi yhteensä viisi erilaista vertaistuen 

lähdettä. Yhdellä äidillä oli kolme vertaistuen lähdettä ja yhdellä äidillä lähteitä 

oli neljä. Kaksi äitiä ilmoitti saavansa vertaistukea äiti-lapsitoiminnasta ja muita 

yksittäisiä lähteitä olivat AA-ryhmä, naistenryhmä sekä yksi tai useampi oma 

tukihenkilö.  Kaikki äidit kokivat saamansa vertaistuen määrän riittäväksi. 

 

Kyselyn loppupuolella oli avoin kysymys, johon äitien piti kirjoittaa eri sosiaali-

sen tuen muotojen lähteitään. Jokaista viittä sosiaalisen tuen muotoa kohden 

oli yksi kysymys ja vastaukselle varattu avoin kohta. Ensimmäisessä kohdas-

sa kysyttiin äitien aineellisen tuen lähteitä. Yksi äideistä ilmoitti ainoaksi ai-

neellisen tuen lähteekseen kunnalliset palvelut ja  muissakin vastauksissa ko-

rostui rahan suhteen tertiaaritasolta saatava tuki, kuten Kelan korvaukset ja 

”soskun raha” tai toimeentulotuki. Yksi äideistä ilmoitti saavansa lääkkeensä 

a-klinikalta ja muita aineellisen tuen lähteitä olivat lähipiiriin kuuluva t ihmiset 

kuten sisarukset, vanhemmat ja ystävät.  
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Tiedollista tukea äidit ilmoittivat saavansa ystäviltä (5 äitiä), vanhemmilta (4 

äitiä), Aliisasta (3 äitiä), avopalveluyksikkö Ainosta (2 äitiä) ja neuvolasta (2 

äitiä). Muita yksittäisiä tiedollisen tuen lähteitä olivat a-klinikan terapeutti, tuki-

henkilö, perhetyöntekijä, seurakunta, puoliso, sisarukset, sukulaiset,  järjestöt 

ja kunnalliset palvelut.  Toiminnallista tukea äidit kokivat eniten saavansa ys-

täviltään (3 äitiä). Muita toiminnallisen tuen lähteitä olivat primaaritasolla puoli-

so ja aikuiset lapset, sekundaaritasolla vanhemmat ja sisarukset, tukihenkilö, 

naapurit ja ystävät sekä tertiaaritasolla taksi, perhetyöntekijä, sosiaalitoimi, 

seurakunta ja avopalveluyksikkö Aino. Yhdellä äideistä toiminnallisen tuen 

lähteitä oli kahdeksan ja muilla niitä oli yhdestä kahteen. 

 

Emotionaalisen tuen lähteistä tärkeimmät olivat odotetusti puoliso, ystävät, 

sisarukset vanhemmat sekä oma lapsi tai lapset. Emotionaalinen tuki koostui 

siis sekä primaari- että sekundaari tason lähteistä. Kolme äitiä ilmoitti kaksi eri 

emotionaalisen tuen lähdettä, yksi kolme eri lähdettä ja yksi viisi eri emotio-

naalisen tuen lähdettä. Yksi äideistä ilmoitti, ettei hän tarvitse emotionaalista 

tukea, mitä voidaan pitää huolestuttavana vastauksena juuri emotionaalisen 

tuen elintärkeyden vuoksi. Henkistä tukea äidit ilmoittivat saavansa useinten 

ystäviltään (3 äitiä).  Muita henkisen tuen lähteitä olivat puoliso, vanhemmat, 

a-klinikka, sosiaalitoimisto ja tukihenkilö. Vastaajista kolme mainitsi vain yh-

den henkisen tuen lähteen, yksi vastaaja kaksi lähdettä, yksi kolme ja yksi viisi 

eri henkisen tuen lähdettä.  

 

Äideiltä kysyttiin myös tyytyväisyyttä omaan elämäntilanteeseensa. Puolet 

äideistä ilmoitti olevansa erittäin tyytyväisiä omaan e lämäntilanteeseensa ja 

puolet kohtalaisen tyytyväisiä. Tyytyväisyydelle kysyttiin myös perusteluja. 

Erittäin tyytyväisistä äideistä yksi ilmoitti perusteluikseen kaiken olevan hyvin 

ja yksi selitti tyytyväisyyttään seuraavasti: ”Olen muuttanut lapseni kanssa 

isompaan asuntoon ja saannut elämäni kuntoon ja asiani järjestykseen”. Kol-

mas erittäin tyytyväinen äiti kertoi saaneensa täyspäivätyön ja lapsensa ole-

van terve, hyvin kehittynyt ja ihana. Lisäksi äiti kertoi hänellä olevan hyvät ih-

missuhteet ja hyvä työpaikka.  
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Kohtalaisen tyytyväisistä äideistä yksi ei ilmoittanut perusteluja tyytyväisyydel-

leen. Yksi äiti perustelin tyytyväisyyttään sillä että hän käy ”klinikalla” säännöl-

lisesti, tapaamassa tukihenkilöään ja tapaa lastaan kerran kuukaudessa. Toi-

nen kohtalaisen tyytyväinen äiti kommentoi asiaa näin: ”Kaikki on nyt vaan niin 

paljon paremmin, olen hoitanut asiani hyvin. Vielä pitäisi päästä töihin. Sitten 

olisin erittäin tyytyväinen”. 

 

Tulevaisuus 

Kyselyn viimeisessä osassa äitien katseet suunnattiin tulevaisuuteen. Äideiltä 

kysyttiin miten he suhtautuvat tulevaisuuteen ja minkä tekijöiden he arvelevat 

vaikuttavan eniten tulevaisuuteensa. Yksi äideistä ei vastannut tulevaisuuteen 

suhtautumista koskevaan kysymykseen, sillä hän kirjoitti elävänsä tätä päivää. 

Neljä äitiä vastasi suhtautuvansa erittäin myönteisesti tulevaisuuteen ja yksi 

äiti ilmoitti suhtautuvansa siihen kohtalaisen myönteisesti.  

 

Kaksi äitiä ei vastannut viimeiseen kysymykseen tulevaisuuteen vaikuttavista 

tekijöistä. Yksi äiti vastasi, että esimerkkeinä olleet ihmissuhteet, työllisyys ja 

päihteettömyys vaikuttavat jokainen osaltaan hänen tulevaisuuteensa. Yksi 

äideistä lisäsi edelliseen listaan lapset ja puolison ja yksi äideistä vastasi ih-

missuhteiden olevan merkittävin vaikuttava tekijä. Yksi äiti taas ilmoitti päih-

teettömyyden olevan suurin asia joka vaikuttaa ja sen lisäksi hän mainitsi ter-

veyden ja työllisyyden. 

 

Yhteenvetoa kyselystä 

Kyselyyn vastanneiden äitien ryhmä oli sikäli monipuolinen, että joukosta löy-

tyi sekä niitä äitejä, jotka edelleen käyttävät päihteitä että päihteidenkäytön 

lopettaneita äitejä. Samoin joukkoon mahtui myös Aliisaan yhteyttä pitäviä 

asiakkaita sekä niitä äitejä, jotka eivät ole yhteyttä pitäneet. Myös lapsen tilan-

teen kannalta joukossa oli eroavaisuuksia; kyselyyn oli vastannut äitejä, joiden 

lapset asuvat äidin kanssa, mutta myös huostaan otettujen lasten äitejä. Vas-

taajajoukon monipuolisuus lisää kyselyn luotettavuutta.  

  

Äitien sosiaalisen tuen lähteissä oli myös ilahduttavaa monipuolisuutta, ja on 

toivottavaa, että kyselyyn vastaamalla äidit tulivat miettineeksi omaa sosiaalis-

ta verkostoaan uudesta näkökulmasta. Verkoston laajuudessa oli havaittavis-
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sa huomattavia eroavaisuuksia eri vastaajien välillä, erityisesti vertaistuen ja 

toiminnallisen tuen kohdissa. Kaikkia vastanneita yhdistävä tekijä oli hyvät 

suhteet vanhempiin ja sukulaisiin, eli hyvä primaari ja sekundaaritason sosiaa-

linen tuki. Myös tertiaaritason tuki oli kaikilla äidillä yhdistävä tekijä siinä mie-

lessä, että palveluissa asioinnin koettiin yleisesti sujuvan ongelmitta. 

 

Tyytyväisyys omaan elämäntilanteeseen oli kaikkien vastanneiden kohdalla 

hyvä, mikä varmasti lisää äitien selviytymisen tunnetta. Positiivinen asenne 

elämäntilanteiden eroavaisuuksista huolimatta saattaa olla yksi vastausaktiivi-

suuteen positiivisesti vaikuttava tekijä. Jos tunne oman elämän sujuvuudesta 

on vahva, voi myös halu kertoa rehellisesti omasta tilanteesta olla suurempi 

kuin sellaisella äidillä, joka ei koe elämänsä olevan kunnossa.  

 

Ensikotikuntoutuksen vaikuttavuudesta äitien elämäntilanteeseen voidaan ar-

vioida, että verrattaessa elämäntilannetta ennen Aliisaan menoa ja nykyhet-

keä; lähes kaikkien äitien elämäntilanne oli pysynyt samanlaisena tai  muuttu-

nut positiivisempaan suuntaan sosiaalisen tuen ja päihteiden ongelmakäytön 

näkökulmasta ajateltuna. Tämä näkyy erityisesti ystäväpiirin eli sosiaalisen 

tuen sekundaaritason laajentumisena ja päihteiden käytön vähentymisenä 

lähes kaikkien äitien kohdalla.  

 

Aliisan vaikuttavuutta arvioidessa on hyvä ottaa huomioon myös äitien elä-

mäntilanteeseen vaikuttaneet muut mahdolliset tekijät, kuten esimerkiksi pa-

risuhteessa tapahtuneet muutokset. Kaksi äitiä oli eronnut parisuhteestaan 

Aliisassa olon aikana tai sen jälkeen. Ensikotijakson voidaan kuitenkin ajatella 

olevan näihin muutoksiin äidin pysähtymisen ja kuntoutuksen kautta vaikutta-

va tekijä.  
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4.2 Äidit Aliisan arjessa – työntekijöiden silmin 
 

Työntekijöiden kanssa käydyissä teemahaastattelurunkoon pohjautuneissa 

keskusteluissa lähdettiin liikkeelle siitä, miten Ensikoti Aliisassa olleet, jo kotiu-

tuneet äidit yhä näkyvät Aliisan yhteisön arjessa. Eniten esille tullut käytän-

nössä näkyvä asia oli entisten asiakkaiden puhelinsoitot, joiden nähtiin olevan 

keino neuvoa ja auttaa kotona olevaa äitiä. Silloin kun joku entinen asiakas on 

soittanut Aliisaan tai ohjaaja on soittanut asiakkaalle, siitä ilmoitetaan yleensä 

päivän raportilla. Yhteydenotoista pidetään myös kirjaa, jotta tarvittaessa käy-

tyihin keskusteluihin voidaan palata ja kirjattuja tietoja käyttää hyväksi esimer-

kiksi annettaessa lausuntoa asiakkaista. 

 

Jo kotiutuneiden äitien yhteydenottojen sisällöissä nähtiin joitakin eroavai-

suuksia, mutta haastattelun perusteella puhelut koskevat yleisimmin jotakin 

lapsen hoitoon liittyvää asiaa tai äidin tilanteessa tapahtunutta muutosta, jo-

hon hän tarvitsee tukea ja apua. Myös lapsen kehityksestä ja muista iloisista 

asioista äidit kertovat puheluissaan. Joskus äidit kysyvät ihan konkreettista 

neuvoa ja toisinaan keskusteluun taas nousevat tunnepuolen asiat, masentu-

neisuus ja yksinäisyys sekä äidin ongelmat ihmissuhteissa. Myös retkahdus-

vaarassa olevat äidit soittavat kertoakseen tuntemuksistaan, jotka voivat joh-

taa päihteidenkäyttöön.  

 

Aliisan ohjaajat soittelevat äidille kotiutumisen jälkeen noin kerran kuukaudes-

sa kysyäkseen kuulumisia. Haastatellut työntekijät olivat sitä mieltä, että usein 

puheluissa saadaan aikaiseksi syvempikin, erityisesti omiin asiakkaisiin,  yh-

teys ensikodissa luodun luottamussuhteen ansiosta: 

 

...No kyllä mää ehkä koen niin että eniten mä pystyn vaikuttaan 
just niitten omien asiakkaitten (elämään). Koska niihin on syntyny 
jo niin tiivis ja läheinen suhde sillon täällä ollessa ni se ei haittaa 
vaikka se on puhelimen kautta, se ei sillä tavalla vie kauemmas.(--
-). 

 

...Ja tavallaan niinku se tuttuus ja luottamus on ehkä niinku jo, et-
tä ei välttämättä tarvii käydä sellasta small talkia, mitä jonku ystä-
vien kanssa ehkä käyään tai pidetään, vaa voi ihan niinku (---) rei-
lusti kysyä, et hei mitä sulle ihan oikeesti kuuluu. (---). 
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Yhden haastateltavan mukaan Aliisasta lähtiessä äideille korostetaan, että 

Aliisassa on aina joku tavoitettavissa puhelimitse, jos tuntee tarvitsevansa 

apua. Osa äideistä ottaa yhteyttä myös ollessaan päihteiden vaikutuksen alai-

sena, ja tällaiset puhelut tuntuivat olevan jokseenkin turhauttavia työntekijöi-

den mielestä, eikä niissä puheluissa välttämättä päästä äidin asiassa eteen 

päin.  

 

...ne asiakkaat joilla menee huonommin ja jotka sitten useemmin 
niinkun tosiaan et eivät oo selvin päin ku soittavat ni ne on sit vä-
hän niinku semmosta...(---) ehkä enemmänki toisen tyynnyttelyä 
tai vähän aikaa jutustelua...(---). 

 
...tietenki jos humalaisen kanssa puhuu ni eihän se varmaan siitä 
hyödy yhtään mitään jos ei se aamulla muista siitä yhtään mitään. 
(---) Ja tietenki itellekki ne on raskaita justiin ne semmoset puhelut 
ku tietää et toinen ei huomenaamuna muista siitä että on ees soit-
tanu...(---). 

 

Joskus juuri kotiutuneet asiakkaat pitävät yhteyttä talossa vielä oleviin äiteihin 

tai jonkin aikaa kotona olleet äidit lähettelevät terveisiä Aliisan kautta toisil-

leen.  Kotona olevien äitien puheluiden arveltiin haastatteluissa useimmiten 

vaikuttavan talossa sillä hetkellä oleviin äiteihin melko vähän, vaikka ne vie-

vätkin jonkun verran työntekijöiden aikaa ja läsnäoloa: 

 

....että voi olla että muut reagoi siihen sit siihe (kun poistuu puhu-
maan puhelimeen) että no kenenkähän kans toi puhuu ja näin...(--
-) sit sillee tietysti et itellä ei oo huomiokykyä siihen mitä täällä 
muuten tapahtuu. (---).  

 

...en oo mitään semmosia, ainakaan tuu mieleen mitään sem-
mosia, et ois syntyny joku ihan hirvee mylläkkä tässä talossa jon-
kun yhteyden otosta, et ei semmosta. (---). 

 

Entisten asiakkaiden kerrottiin näkyvän arjen puheissa monin eri tavoin. Jos-

kus entisiä asiakkaita käytetään nimettöminä esimerkkeinä tai joitakin talossa 

sillä hetkellä olevia asiakkaita verrataan entisiin asiakkaisiin ja joskus joku en-

tinen asiakas tulee mieleen jostain arkisesta asiasta. Yksi haastatelluista ku-

vasi äitien kulkemista työntekijöiden mielissä ja ensikodin arjessa näin: 
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Kaikki entiset asiakkaat joka ikinen jotenkin elää meijän puheis-
sa...(---) ja tosi spontaanistikin ne kyl nousee sinne keskusteluun 
niinku...millon mistäkin jutusta tulee mieleen ku se aina teki sitä 
tai jotain tällasta, et tavallaan me silleen mielessämme kannetaan 
koko ajan niit ihmisii, myös niitä joihinka ei saada pidettyy yhteyt-
tä,(---). 

 

Puhelin on yleisin väline yhteydenpitoon entisten asiakkaiden ja Aliisan työn-

tekijöiden välillä, mutta joku yksittäinen asiakas käyttää myös sähköpostia. 

Sähköpostin käytössä epäilyksiä herätti yhdessä haastatellussa erityisesti se, 

että voiko asiakkaalle antaa sähköpostitietojaan, sillä myös ensikodin sähkö-

postiosoitteista ilmenee ohjaajien sukunimi, josta on sovittu, ettei sitä kenen-

kään tarvitse kertoa. Myös tavallista postia käytetään jonkun verran; Aliisan 

ohjaajat lähettävät esimerkiksi syntymäpäiväkortteja lapsille ja jotkut äidit lä-

hettävät joulukortteja Aliisaan tai valokuvia lapsistaan.  

 

Aliisassa vietetään Aliisan päivää 14.7. ja puurojuhlaa joulun alla. Nämä ovat 

vuosittaisia tapahtumia, joihin kaikki ensikodin entiset asiakkaat kutsutaan. 

Haastateltavista yksi kuvasi äitien kutsumista juhlaan hyvänä tapana osoittaa, 

että ”heidät muistetaan jossakin ja vielä halutaan nähdäkin uudestaan”. Ta-

pahtumissa myös talossa sillä hetkellä olevat äidit saavat vaihtaa ajatuksia 

”vanhojen äitien” kanssa, samoin kuin aikoinaan samaan aikaan Aliisassa ol-

leet äidit lapsineen saavat mahdollisuuden tavata. Joillakin asiakkailla on vai-

keaa päästä juhliin taloudellisen tilanteensa ja pitkien välimatkojen vuoksi.  

 

Tapahtumiin osallistumisen lisäksi työntekijät ovat jonkin verran ideoineet en-

tisten asiakkaiden osallistumista ryhmiin ja yksi entinen asiakas on jo ollut 

lehdessäkin haastateltavana, ja tehnyt sillä tavalla ensikodille tärkeää markki-

nointityötä. Haastatellut työntekijät suhtautuivat yleisesti myönteisesti jo kotiu-

tuneiden, elämässään pitkälle päässeiden äitien kokemusten hyödyntämiseen 

Aliisan toiminnassa sekä jo nyt käytössä olevissa äitien ryhmissä että aivan 

uudenlaisissa toimintatavoissa: 

 

Et jos aiheena (ryhmässä) vois olla niinku jotenki et mistä on apua 
tai muuta niin miks ei sen joku semmonen äiti vois tulla niinku 
ryhmään juttelemaan et miten hän on aatellu tai kokenu. Kaikki on 
mahdollista. (---). 
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... (---)mutta pitkällä tähtäimellä niin olis varmaan tosi oivallista jos 
näistä (entisistä asiakkaista) tulis jotain tukihenkilöitä, (---), että 
kyllähän se ihan paras tuki on niinku tämmönen ihminen joka on 
jotenki samalla tasolla ja käyny samat asiat läpi.(---). 

 

Toisena teemana työntekijähaastatteluissa oli Aliisan merkitys jo kotona olevil-

le äideille ja lapsille. Kaikki haastatellut olivat sitä mieltä, että Aliisan rooli ko-

tona oleville äideille on merkittävä, varsinkin heti kotiutumisen jälkeen. Työn-

tekijät näkivät mahdollisuutensa vaikuttaa äidin ja lapsen hyvinvointiin puheli-

mitse rajallisina, mutta kokivat kuitenkin, että Aliisa voi joskus olla ainoa taho, 

johon äiti luottaa. Tässä nähtiin sekä hyviä että huonoja puolia, sillä Aliisan 

ohjaajien työaikaa saattaa joskus kulua paljonkin kotona olevan äidin tukemi-

seen, ja ne tahot, jotka äitiä voisivat kotipaikkakunnalla konkreettisesti auttaa 

eivät välttämättä saa samaa, hyödyllistä tietoa äitiä huolestuttavien asioiden 

tilasta. Haastatellut pitivät tärkeänä sitä, että äiti itse ottaa vastuun kotona pär-

jäämisestään ja avun pyytämisestä silloin kun tarvetta siihen on.  

 

Toisaalta työntekijät ajattelivat hyvänä asiana sen, että äidillä on edes jokin 

taho, johon turvata, kun oman paikkakunnan työntekijöihin ei saa yhteyttä tai 

ei uskalleta nostaa jotain asiaa esille. Kriisitilanteissa työntekijät ovat voineet 

ottaa myös yhteyttä äidin oman kunnan sosiaalityöhön tai suositella uutta jak-

soa Aliisassa, vaikka se ei aina olekaan onnistunut. 

 

...on myös näitä tilanteita et äiti on sanonut että hän on väsynyt ja 
on hankalaa ja tekis...alkaa olla niillä rajoilla että kohta niinku ru-
pee...onko ainoo ratkasukeino se että rupee käyttämään uudel-
leen, et saisko tukijaksoo et nyt tarvis Aliisaan mutta että ei sitte 
oo kunta siihen suostunu että , et ei ku avotyöjatkaa, vaikka äiti on 
sanonu että avotyö ei hänelle enää riitä, että...on myös niitä risti-
riitoja.(---). 

 

Omaohjaajasuhde tiettyyn asiakkaaseen nähtiin yleensä yhteydenpitoa syven-

tävänä tekijänä. Asiakkaat saattavat soittaessaan kysyä juuri omaa ohjaa-

jaansa puhelimeen ja useimmiten omaohjaaja on myös se, joka pitää yhteyttä 

äitiin päin. Haastatellut kokivat, että oman asiakkaan tilanne on tullut tutum-

maksi kuntoutusjaksolla ja myös tiiviimpi suhde on usein päässyt syntymään. 

Myös kuntoutuksen keskeyttäneet ja yhteydenpidon kokonaan lopettaneet 

asiakkaat ovat olleet aina jonkun työntekijän oma-asiakkaita, ja ohjaajalle jää 

tiiviin suhteen sijaan usein huoli ”kadonneesta” äidistä. Yksi työntekijä kokosi 
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yhteen useassa haastattelussa näkyneen ajatuksen siitä, että Aliisan merkitys 

ja tiivis suhde omaohjaajaan voi kantaa pitkälle kotiinkin saakka: 

 

...mä uskon että me eletään niitten asiakkaitten päässä tietyllä ta-
valla, et kun on ollu täällä, varsinkin jos on ollu pidemmällä jaksol-
la, (---), et me jäädään jotenki niinku elämään sinne asiakkaan 
ajatuksiin ja voi olla et siellä niinku pieni omaohjaaja välillä vink-
kaa eri tilanteissa, (---), et sitä voi jäädä tavallaan semmoseks si-
säiseksi ääneksi sille, (---).  

 

Haastatteluissa puhuimme jonkin verran myös kotiutumistilanteista ja siitä, 

millaisia verkostoja äitien kotona pärjäämistä tukemaan luodaan. Jo kuntou-

tuksen alusta asti kiinnitetään huomiota siihen, millainen asiakkaan verkosto 

kotiin palatessa on ja mitkä asiat kotioloissa mahdollistavat kuntoutumisen 

jatkumisen tai mitkä taas voivat estää sitä.  

 

Myös käytännön asioissa kuntoutuksen kuluessa tulee usein esille asiakkaan 

puolelta, että jokin asia on erilailla kotioloissa kuin Aliisassa, tai päinvastoin 

ohjaajat kysyvät äidiltä, että miten hän aikoo tietyn asian hoitaa kotona olles-

saan. Kuntoutusjakson tuomasta hyödystä haastatellut totesivat järjestäen, 

että lapsi hyötyy kuntoutusjaksosta aina, sillä äidin ja lapsen päivärytmi para-

nee ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen tuoma hyöty näkyy lapsessa jo 

parinkin Aliisassa vietetyn viikon jälkeen. 

 

Kotiutumistilanteisiin liittyy monenlaisia tunteita, mutta haastateltujen työnteki-

jöiden mukaan äidit yleensä aina odottavat kotiin pääsyä, joten iloinen tapah-

tuma se on ainakin heidän kannaltaan. Työntekijöiden puolelta päällimmäisinä 

tunteina ovat toisaalta helpotus loppuun saatetusta kuntoutusjaksosta, mutta 

valitettavan usein huoli siitä, miten äiti ja lapsi kotonaan pärjäävät:  

 

...aika moneen kotiutumistilanteeseen on liittynyt niin paljon huol-
ta, et se ei o tuntunu mitenkään kauheen hyvältä päästää asia-
kasta niinku lähtemään...(---)...ja toisaalta se, että...se suru siitä 
että me ei tiietä mihin tilanteeseen se lapsi saattaa elämässään 
vielä joutua. (---). 
 
Itellä on jääny semmonen kuva että aina niinku lähtee asiakas lii-
an aikaisin. (---). Et tulee semmonen olo että no ois toi nyt vielä ol-
la täällä ja kylläpäs se nyt lähti nopeeta ja tietenki tulee semmo-
nen alkupäivinä että no mitenkähän se siellä pärjää, ja näin. (---). 
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Äidin ja lapsen kotiinlähtöä ajatellen suunnitellut tukiverkot ovat useamman 

työntekijän mielestä jääneet osittain toteutumatta tai toimineet hyvin aluksi, 

minkä jälkeen niiden tuoma tuki on pikku hiljaa rapistunut olemattomiin: 

 

...Sillonhan aina näyttää hyvältä mut sit ku soittaa asiakkaalle en-
simmäisen kuukauen jälkeen ni voi olla et se rupeeki pikkuhiljaa 
mureneen tai sitä ei ookkaa enää ollenkaa, (---). 

 

Verkostotyötä tehdään koko kuntoutumisen ajan erityisesti lähettävän tahon, 

eli lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa. Niillä äideillä, jotka ovat raskaa-

na ja joilla lapsi on ensimmäinen, ei välttämättä ole vielä ollut yhteyttä lasten-

suojelupuoleen, mutta asiakkuus sosiaalitoimistoon on yleensä kaikilla. Lähet-

tävä taho tuntee kotikunnan palvelutarjonnan ja sitä kautta mahdollisuudet 

tukea äitiä paikkakunnalla parhaiten.  

 

Yleensä kaikilla äideillä on luotuna kontakti perhetyöhön, jolloin kotona käy 

työtekijä sovituin väliajoin. Perhetyön tavoitteet, menetelmät ja käytännöt vaih-

televat kuitenkin haastateltujen saaman kuvan mukaan paljon, ja joskus per-

hetyöntekijän käynnit ajoittuvat vaikkapa lapsen päiväunien aikaan, niin ettei 

työntekijä saa kuvaa varhaisesta vuorovaikutuksesta lainkaan. Yksi haastatel-

tava kuvasi perhetyön keskeistä roolia ja työn haastavuutta vähenevien re-

surssien paineessa näin: 

 

...välillä mä ihan säälin niitä työntekijöitä siitä että heillä on hirvit-
tävä vastuu ja heijän pitäs hirveesti tehdä huomioita ja ehtiä työs-
kennellä, mutta käytännössä on mahottomuus jos ihan oikeesti 
näkee kaks tuntia viikossa nii ihan oikeesti pystyy paneutumaan 
niihin asioihin. (---). 

 

Kaikki haastatellut työntekijät näkivät ristiriitaisena tilanteen, jossa äiti kotiutuu 

tiiviistä yhteisöstä, jossa työntekijöillä on erityisosaamista varhaisen vuorovai-

kutuksen tukemisessa, kotioloihin. Kunnan sosiaalityön ja perhetyön työnteki-

jöiden tietämys lapsen hyvinvointiin liittyvistä asioista nimenomaan varhaisen 

vuorovaikutuksen elintärkeän roolin kannalta koettiin vähäiseksi. 

 

...toki meillä on se erityisosaaminen ja niinhän on tarkotuskin että 
ei, ei tarvii peruspalvelupuolella olla tätä erityisosaamista, mutta 
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ihan ne perusasiat esimerkiks siitä vanhemman ja lapsen vuoro-
vaikutuksesta nii, se tuntus et ois ihan hyvä olla. (---). 

 

”Saman kielen puhuminen” lähettävän tahon kanssa koettiin merkittäväksi ke-

hittämishaasteeksi kotiutumiseen liittyvässä yhteistyössä. Tämän ajatuksen 

ilmaisivat kaikki haastatellut. Lähettävän tahon ja Aliisan työntekijöiden väli-

sessä vuorovaikutuksessa koettiin usein syntyvän väärinkäsityksiä ja näke-

myseroja siitä, mikä on lapsen kannalta tarpeeksi hyvää hoitoa. Toisaalta 

haastatellut näkivät asian omana kehittämishaasteenaan niin, että heidän pi-

täisi paremmin osata sanoittaa äidin tarpeita ja pitää kiinni omista tavoitteis-

taan ja vaatia suunnitelmallisuutta myös lähettävältä tahon työhön. Nimen-

omaan varhaisen vuorovaikutuksen tärkeätä roolia lapsen hyvinvoinnissa ha-

luttiin tehdä entistä paremmin tunnetuksi: 

 

Että miten myö saadaan niinku sitä ajatusta menemään enem-
män sinne lastensuojelun puolelle, että, et on muutakin kuin se, 
että laps saa ruuan ja puhtauden, niinku perushoidon. (---). 

 

Myös asiakkaan asema eri työntekijöiden puhuessa ristiin tai ”eri kielillä” huo-

lestutti ainakin yhtä haastatelluista: 

 

...et ku kuitenki periaate on se että asiat puhutaan asiakkaan läs-
nä ollessa, (---), ja tää on niinkun hyvä periaate ja lainmukainen 
periaate mut et sitten se on asiakkaan kannalta erittäin ikävää et-
tä niinku työntekijät jotenki niinku puhuu ristiin ja ohi ja eri tavalla 
ja sillee, (---).  

 

Joillakin äideillä haastatellut kertoivat olevan monipuolisiakin yhteyksiä esi-

merkiksi a-klinikkaan, aa-toimintaan tai muihin palveluihin. Myös avopalvelu-

yksikkö Ainoa on asiakkaiden kuntoutusjatkumon mahdollistajana pystytty 

hyödyntämään entistä enemmän nyt, kun suurempi osa asiakkaista on ollut 

jyväskyläläisiä. Yhteistyö Ainon kanssa koettiin sujuvaksi samanlaisten mene-

telmien käytön ja näkemysten yhteneväisyyden vuoksi. 

 

Asiakkaiden muusta kuin viranomaistukiverkostosta haastatelluilla työntekijöil-

lä oli monenlaisia näkemyksiä, mikä on ymmärrettävää jokaisen äidin verkos-

ton yksilökohtaisten piirteiden vuoksi; toisilla äideillä lähiverkostoa on tukena 

enemmän kuin toisilla. Päällimmäisenä tuen tarpeena äideillä nähtiin, että olisi 
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”joku jonka kanssa puhua”, sillä usein äitien nähtiin jäävän suhteellisen yksin 

lapsensa ja elämänongelmiensa kanssa.  Tähän jakamisen tarpeeseen myös 

Aliisan työntekijät puhelimen välityksellä useimmiten vastaavat.  

 

 Leimautuminen omalla paikkakunnalla nähtiin ongelmallisena ilmiönä ja se 

liittyi vahvasti myös äitien tarpeeseen vaihtaa kaveripiiriä päihteidenkäyttöön 

suuntautuneista ympyröistä päihteettömyyttä tukeviin. Työntekijöiden näke-

mysten mukaan äideillä on usein vaikeuksia solmia uusia sosiaalisia suhteita 

”tavallisten äitien” kanssa omien sosiaalisten pelkojensa ja päihdetaustansa 

vuoksi.  

 

Toisaalta äitiyden nähtiin olevan eräs sosiaalisen ympäristön muutoksen 

mahdollistava asia. Äitiys voi olla hyvä syy jättäytyä pois niistä kaveripiireistä, 

joissa päihteiden käyttö on ollut tapana. Ylisukupolvinen ongelmien ketju koet-

tiin kuitenkin äidin sosiaalisen identiteetin muutosta vaikeuttavana tekijänä: 

 

...et näis on niinku vahva se sukupolvien ketju useesti takana et 
sitä tämmöstä sosiaalista taitamattomuutta, päihdeongelmaa, ri-
kollisuutta, isättömyyttä, äidittömyyttä, kaikkee sitä on niinku siel 
sukupolvissa jo niin paljon et on tosi vaikee niinku löytää sem-
mosta omaa identiteettiä, (---), et ikään kuin uskaltautus jotenki 
ikään kuin johonkin eri piireihin, (---). 

 

 
Oman työn vaikuttavuudesta keskusteltaessa kaikki työntekijät kokivat työnsä 

merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Työntekijöiden yleinen – ja hyvin realistinen – 

suhtautumistapa oli sellainen, että vaikka elämäntilannetta ei kokonaisuudes-

sa saataisikaan äidin ja lapsen kohdalla kuntoon, on ensikotijaksosta aina jo-

tain apua äidin ja lapsen kotiutumisen jälkeisessä elämässä. 

 

Et jos tavallaan se mitä hyvää täällä saavutetaan, et jos se taval-
laan ei pystykään jatkumaan siellä kotona, et jos sitä niinku muut 
työntekijät ei tue samalla tavalla ni onko tää, (---), hyödyttääkö 
tää. (---). ...mut sit toisaalta täytyy niinku aina miettiä et tä no kyllä 
se sitä lasta on joka tapauksessa hyödyttäny, ja kyllä se sille äidil-
le on joka tapauksessa jotain ajatuksia herättäny. (---).  
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Äideiltä saatava palaute kuntoutusjaksosta nousi myös keskusteluun teema-

haastatteluissa. Projektiin kuuluuvana käytäntönä palautetta kerätään järjes-

telmällisesti kuntoutumisjakson päättyessä, mutta äidit antavat palautetta 

myös spontaanisti kotiinlähdön lähestyessä. Usein äiti tekee surutyötä ennen 

kotiinlähtöään mikä voi näkyä monellakin eri tavalla; kiukutteluna, sääntöjen 

noudattamattomuutena tai välinpitämättömyytenä.  

 

Työntekijöiden kuvauksen mukaan joskus lähtöhetkellä annettu palaute on 

negatiivista, yleensä niissä tapauksissa, joissa äidit ovat kokeneet olleensa 

ensikodissa pakon sanelemana. Usein kuitenkin nekin äidit, jotka ovat lähte-

neet ”ovet paukkuen” suhtautuvat ensikodissa vietettyyn aikaan myöhempien 

yhteydenottojensa perusteella positiivisemmin, jopa haluten palata Aliisaan. 

Joskus äidit kiittävät työntekijöitä ensikodista lähtiessään. Usein äidit ovat kui-

tenkin neutraaleja palautteen suhteen ja vakuuttelevat sekä itseään että työn-

tekijöitä siitä, että kaikki järjestyy: 

  

...kyllä myö sitä kysytään et onko jotain mihin et oo ollu tyytyväi-
nen tai oisit halunnu toisin tai...tuntu inhottavalle tai pahal-
le, nii kyllähän jotkut jotain kommentoi. Mutta varmaan yleensä se 
on että no ei mitään erityisempää. (---). 

 

...jotkut on sanonu että muistakaa mua, muistakaa soitella, ja sitte 
on niitä jotka on sanonu että heippa kyllä me pärjätään, (---). 

 

Teemahaastatteluissa tärkeäksi aiheeksi nousi työn kehittäminen ja asiakkai-

den kuntoutumisjatkumo sekä seuranta. Pidä kiinni -projektin puitteissa asiak-

kaille tehdään pidempi puhelinhaastattelu vuosi kuntoutuksen päättymisen 

jälkeen. Ohjaajien ja äitien välinen yhteydenpito on toinen tärkeä keino pysyä 

ajan tasalla äitien ja lasten tilanteesta. Haastatteluilta työntekijöiltä löytyi luovia 

ideoita siihen, miten äitien syrjäytymistä voitaisiin estää ja hyvinvointia lisätä. 

Kehittämisideoissa korostui uudenlaisten palvelumuotojen tarve ja jo käytössä 

olevien palveluiden uudenlainen organisointi: 

  

Ainahan sitä puhutaan et ois ihanaa ku pystys, ois yks semmonen 
ryhmä joka kiertäs tuolla vanhojen asiakkaitten luona tai joku 
tämmönen, (---). 
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...siis hienoahan olis jos tulis joku aivan uus, uus palvelumuoto tai 
joku päivämuotonen toiminta tai joku muu... vois tällasille perheille 
olla, (---). 
 
Sossuja viikonlopputöihin. Et ne tämmösien asiakkaitten luona 
kävis että siihen viikonloppuun ei anneta sitä kahen päivän ma-
hollisuutta ryypätä. (---). 
 

 

Haastatellut Aliisan työntekijät korostivat kuitenkin, että heidän työnsä ensisi-

jainen kohde on aina talossa kullakin hetkellä olevat äidit lapsineen eikä Ali-

isan palvelujen laajentaminen ensikodin ulkopuolelle tunnu luontevalta, sillä 

avopalvelun tarpeeseen Jyväskylässä vastaa Aino.  Työn kehittämisessä tär-

kein haaste on haastattelujen pohjalta yhteistyön kehittäminen lähettävän ta-

hon kanssa, mutta vastuu kotiutuneiden äitien ja lasten hyvinvoinnista on en-

nen kaikkea äidillä itsellään: 

 

...et se on hyvä et siin kulkee jossakin se raja et kuinka paljon me 
osallistutaan siihen niitten elämään. Ja toisaalta sit se on ihan hy-
vä että asiakkaat on niinku siinä ite aktiivisia et jos on jotakin mikä 
ei mee hyvin et ne pystyis siitä ite niinku viestittään, (---), tärkeintä 
on et he viestittäis niille työntekijöille joitten kanssa on päivittäin 
tai viikottain tekemisissä, että e seuranta tavallaan tapahtuu siellä. 
(---). 
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5 POHDINTA 
 

5.1 Tulosten hyödynnettävyys ja sovellettavuus 
 

Kahden eri tutkimusaineiston, kyselytulosten ja teemahaastattelujen linja oli 

melko yhtenäinen, sillä työntekijöillä oli melko realistinen kuva siitä, millaista 

sosiaalista tukea äidit saavat. Vastakkainasettelua aiheutti se, että työntekijöi-

den näkökulmassa korostui enemmän huoli kuntoutuksessa olleiden äitien ja 

lasten tilasta, kun taas kyselyyn vastanneilla äideillä esille tuli tyytyväisyys 

omaan elämäntilanteeseen. Ehkä tämä näkökulma ero johtuu osaltaan siitä, 

että työntekijät arvioivat asiakaskuntaa kokonaisuutena, siis myös niitä äitejä, 

jotka eivät kyselyyn vastanneet. Varmasti asiaan vaikutti myös se, että tutkit-

tiin vahvasti kokemuksellisia asioita, ja äitien kokemus omasta elämästään voi 

olla hyvinkin erilainen kuin työntekijöiden yhteydenpidon perusteella muodos-

tama käsitys. 

 

Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää Ensikoti Aliisan työssä, huolimatta siitä, 

että kyselyyn vastannut ryhmä ei ole kovin laaja otos Aliisan kahden ensim-

mäisen vuoden asiakkaista. Työryhmä saa tulosten pohjalta tietoa siitä, miten 

äitien arjen tukiverkot vastaavat heidän mielikuvaansa ja yhteydenpidon kaut-

ta muodostunutta tietoa. Tätä raporttia voitaneen myös hyödyntää esiteltäessä 

ensikotitoimintaa, Ensikoti Aliisaa tai muuta samaan viitekehykseen liittyvää 

teemaa, johon työn teoriaosuudessa perehdytään.  

 

Haastattelujen kautta saatua tietoa voidaan hyödyntää Aliisan työn kehittämi-

sessä. Laajempi soveltuvuusarvo sillä on myös ensikotityön tunnettavaksi te-

kemisen kannalta ajateltuna ja koko raporttia toivottavasti voidaan käyttää 

myös edistämään kuntien sosiaalityön ja ensikotien välistä yhteistyötä ja 

kommunikointia – saman kielen löytämiseksi.  

 

Tulosten sovellusarvo on kohtalainen, ja tuloksia voidaan hyödyntää laajem-

min ensikotityössä ja päihdeongelmaisten äitien kanssa tehtävässä työssä 

jossain määrin. Kuntoutuksessa olevat asiakkaat voivat saada tulosten pohjal-

ta kuvaa ja esimerkkejä siitä, mitkä asiat edistävät kuntoutumista, ja miten 

tärkeää sosiaalinen tuki on. Myös kyselylomaketta voidaan hyödyntää konkre-
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tisoimaan sosiaalisen tuen käsitettä ja muotoja asiakkaille, mistä voi olla hyö-

tyä ensikotityössä, erityisesti asiakkaan kotiutumisvaiheessa. 

 

 

5.2 Jatkotutkimushaasteita 
 

Kyselyaineiston pohjalta mielenkiintoinen jatkotutkimushaaste voisi olla lei-

maantumisen tutkiminen laajemmin sekä äidin omana kokemuksena että yh-

teiskunnallisena ilmiönä. Päihteitä käyttävän äidin ja ”tavallisen äidin” eroavai-

suuksiin ja samankaltaisuuksiin pureutuminen voisi rikkoa joitakin ennakkoluu-

loja, tuoda aihetta tunnetummaksi ja sitä kautta ehkäistä päihdeongelmaisten 

äitien syrjäytymistä.  

 

Kyselyn avulla saman tutkimusjoukon tilannetta olisi mielenkiintoista tutkia 

myöhemminkin, pidemmällä aikavälillä. Miten eri tuen muodot ovat kehittyneet 

ja miten äitien elämäntilanne on muuttunut vaikkapa viiden tai kymmenen 

vuoden kuluttua?   

 

Haastatteluaineiston innoittamana voisi olla hyvä tutkia kuntien sosiaalityön 

käsityksiä yhteistyöstä valtakunnallisten ensikotien kanssa. Myös jonkinlainen 

tutkimus tai koulutusprojekti varhaisen vuorovaikutuksen huomioinnista kunti-

en perhetyössä olisi haasteellinen ja varmasti tarpeellinen hanke. Näin saatai-

siin vahvistettua ensikotien ja kunnallisen lastensuojelu- ja perhetyön yhteis-

työtä ja luotua ehkä myös kaivattuja, uusia palvelumuotoja perhetyöhön. 

 

 

5.3 Yleistä opinnäytetyöprosessista  
 

Opinnäytetyön luonne ammattikorkeakoulussa on koota yhteen sitä tietoa ja 

niitä valmiuksia, joita opiskelija on opintojensa aikana saanut – työ toimii näyt-

teenä saadusta ja hankitusta opista. Samalla työ antaa valmiuksia tutkimuk-

sen tekoon, kirjalliseen ilmaisuun ja kykyyn suunnitella, muokata ja arvioida 

omaa työskentelyään ja tekstin tuottamistaan. Tässä mielessä oma prosessini 

on toiminut tarkoituksensa mukaisesti. 

Haastavinta tässä työssä on ollut lähdeaineiston monipuolinen hyödyntäminen 

ja oikean viittaustekniikan opettelu. Lähdekritiikiksi voisin esittää, että teo-
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riaosuuteen olisi voinut hyödyntää lähteitä monipuolisemminkin. Oli vain niin, 

että parista hyvästä ja asiantuntevasta lähteestä sain paljon tarpeellista tietoa. 

Ehkä useamman lähteen käyttö olisi voinut tuoda uusia näkökulmia aiheen 

teoriapohjaan. Teoriaosuuden onnistuin kuitenkin mielestäni rajaamaan hyvin 

keskeisiä käsitteitä koskevaksi, kuten tavoitteenani olikin. 

 

Lupa-anomuksessani, josta prosessi konkreettisesti lähti käyntiin, sitouduin 

toteuttamaan työtäni eettisesti hyvällä tavalla. Olen mielestäni pystynyt pitä-

mään sitoumuksestani kiinni. Asiakaskyselyn tulosten raportoinneissa toimin 

niin, ettei kuva yhdestäkään yksittäisestä kyselyyn vastanneesta piirtyisi esiin 

liian selvästi. Tein pikemminkin yhteenvetoja koko aineistosta. Myös työnteki-

jähaastatteluiden tuloksia esitellessäni esitin suorat lainaukset täysin viittaa-

matta niiden lausujiin – en merkinnyt haastateltuja numeroin, sillä koin sen 

turhaksi joukon ollessa niin pieni ja näkemyksissään yhtenäinen. 

 

Opinnäytetyöprosessini on myös opettanut minulle pitkäjänteisen, itsenäisen 

ja ammatillisesta näkökulmasta hyödyllisen työskentelyn malleja. Yhteistyö 

työelämän kanssa on sekä kannustanut työn tekoon että auttanut vaatimaan 

tietynlaista kuria ja tarkoituksenmukaisuutta kokonaisuutta ajatellen. 

 

Toiveena tätä työtä aloittaessani oli saada sellainen aihe, jonka mielenkiintoi-

suus kantaisi koko pitkän prosessin yli, sillä sen hetkisen käsitykseni mukaan 

opinnäytetyöprosessi on jotain, mikä vaikuttaa koettelevasti opiskelijan koko 

elämänpiiriin. Nyt koen kuitenkin, että juuri osuva aihevalinta ja kiinnostus työn 

tuloksiin on antanut minulle paljon enemmän, kuin mitä tämä prosessi koko-

naisuudessaan on ottanut.  
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LIITTEET 
Liite 1. Saatekirje 
 

HEI! 

 

Olen Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa opiskeleva tuleva sosionomi ja teen 

opinnäytetyötäni yhteistyössä ensikoti Aliisan kanssa. Työni tarkoitus on sel-

vittää Aliisassa vuosina 2004-2005 olleiden äitien nykyistä elämäntilannetta ja 

heidän tukiverkkojaan kotipaikkakunnilla oheisen kyselyn avulla. 

 

Olisi hyvin tärkeää saada tietoa juuri Sinun kokemuksistasi, ja siitä, miten 

elämä on kannatellut Aliisassa olon jälkeen. Toivon rehellisiä vastauksia siitä, 

miten itse koet asioiden olevan. Mitään henkilötietoja ei tule minun tietooni, 

kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä tutkimuksen raportoin-

nissa ilmene mitään sellaista, josta voisi Sinut vastaajana tunnistaa. Myös-

kään Aliisan henkilökunta ei lue vastauksia, heidän tietoonsa tulevat vain val-

miit tutkimuksen tulokset.  

 

Kysymyslomakkeen kysymykset jakautuvat eri osiin: aikaan ennen Aliisaan 

tuloa, aikaan Aliisassa, sekä nykyhetkeen, aikaan Aliisan jälkeen. Kysymykset 

painottuvat tämän hetkiseen tilanteeseen. Useissa kysymyksissä on valmiit 

vastausvaihtoehdot, joista voit valita Sinun tilannettasi parhaiten kuvaavan 

vastauksen. Jos johonkin kysymykseen vastaaminen tuntuu vaikealta, voit 

vastata niin kuin Sinusta tuntuu, sillä kokemuksesi on oikea ja tuloksen kan-

nalta tärkeä. Älä mielellään jätä tyhjiä kohtia, ja huomaa vastata myös lisäky-

symyksiin. 

 

Vastausaikaa on maanantaihin 15.5. 2006 asti. Se on siis viimeinen päivä, 

jolloin voit kyselysi postittaa. Ohessa on palautuskuori, jolla vastaus palaute-

taan Aliisaan, mistä noudan vastauskuoret henkilökohtaisesti. 

 

Kyselyn pohjalta saatuja tuloksia tullaan hyödyntämään Aliisan työssä. Kiitän 

Sinua jo etukäteen ajastasi ja suuresta avusta tutkimukseni teossa!  

 

Ystävällisin kevätterveisin, 

Meeri Myllykylä, sosionomiopiskelija 
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Liite 2. Kyselylomake 
KYSELY ENSIKOTI ALIISASSA VUOSINA 2004 JA 2005 

OLLEILLE ASIAKKAILLE 

 

Jokaisen aihealueen alla on joukko numeroituja kysymyksiä. Lue kysymykset 

huolellisesti. Vastaa jokaiseen numeroituun kysymykseen rastittamalla tilan-

nettasi parhaiten kuvaavan vaihtoehdon kohdalla oleva laatikko. Täytä viivoi-

tetut tyhjät kohdat, jos ne koskevat Sinua. Vastaa myös ”Miksi?” –

lisäkysymykseen, jos sellainen on kysymyksen kohdalla.  

 

TAUSTATIEDOT 

 

Ikä: 

Koulutus: 

Siviilisääty:  

Työllisyystilanne: 

 

ELÄMÄNTILANNE ENNEN ALIISAAN TULOA 

 

1. Pääasiallisesti käyttämäni päihde oli 

Voit rastittaa useamman vaihtoehdon 

 

q alkoholi 

q lääkkeet 

q kannabis 

q kokaiini 

q heroiini 

q amfetamiini 

q subutex 

q LSD 

q Liuottimet 

q Joku muu, mi-

kä_______________

_ 

  

2. Käytin päihteitä 

q päivittäin 

q viikoittain  

q silloin tällöin 

q vain viikonloppuisin 
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3. Parisuhde 

 

q Elin parisuhteessa lapseni isän kanssa 

q Elin parisuhteessa muun kuin lapseni isän kanssa 

q En elänyt parisuhteessa sillä hetkellä 

 

4. Suhteet vanhempiin (tai toiseen vanhempaan) 

 

q suhteet vanhempiini olivat hyvät 

q suhteet vanhempiini olivat kohtalaiset 

q suhteet vanhempiini olivat huonot 

q suhteeni toiseen vanhempaan olivat hyvät, toiseen huonot 

q en ollut missään väleissä vanhempieni kanssa 

 

5. Suhteet muihin sukulaisiin 

 

q suhteet muihin sukulaisiin olivat hyvät 

q suhteet muihin sukulaisiin olivat kohtalaiset 

q suhteet muihin sukulaisiin olivat huonot 

q en ollut missään väleissä muiden sukulaisteni kanssa 

 

6. Ystävät 

 

Minulla oli _____hyvää ystävää. (Kuinka monta?) 

 

Minulle tärkein ihminen, jolta sain tukea elämääni oli 

(esim. puoliso, sisar, äiti, isä, hyvä ystävä jne.) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________ 

 

7. Aliisaan tulo 

 

q Kun tulimme Aliisaan, lapseni oli _____vuotta, _____kuukautta 
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q Olin raskaana tullessani Aliisaan, raskausviikolla______ 

 

ALIISASSA OLOAIKA 

 

8. Olimme Aliisassa 

 

q alle kuukauden 

q kuukauden 

q 1-3 kuukautta 

q 3-6 kuukautta 

q yli 6 kuukautta 

 

q Olemme olleet intervallijaksolla Aliisassa ensimmäisen kuntou-

tusjakson jälkeen 

 

AIKA ALIISAN JÄLKEEN, TILANTEENI NYT 

 

9. Päihteiden käyttö tällä hetkellä 

 

q olen jatkanut päihteiden käyttöä kuten ennenkin 

q olen vähentänyt päihteiden käyttöä 

q olen lopettanut päihteiden käytön kokonaan 

 

10. Lapseni tilanne tällä hetkellä 

 

q Lapseni asuu minun kanssani 

q Lapseni asuu minun ja toisen vanhempansa kanssa 

q Lapseni asuu toisella vanhemmallaan 

q Lapseni on sijoitettu avohuollon tukitoimenpiteenä 

q Lapseni on otettu huostaan 

 

11. Parisuhde 

 

q Elän parisuhteessa lapseni isän kanssa 

q Elän parisuhteessa muun kuin lapseni isän kanssa 
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q En elä parisuhteessa tällä hetkellä 

 

12. Suhteet vanhempiin (tai toiseen vanhempaan) 

 

q suhteet vanhempiini ovat hyvät 

q suhteet vanhempiini ovat kohtalaiset 

q suhteet vanhempiini ovat huonot 

q suhteeni toiseen vanhempaan ovat hyvät, toiseen huonot 

q en ole missään väleissä vanhempieni kanssa 

 

13. Suhteet muihin sukulaisiin 

 

q suhteet muihin sukulaisiin ovat hyvät 

q suhteet muihin sukulaisiin ovat kohtalaiset 

q suhteet muihin sukulaisiin ovat huonot 

q en ole missään väleissä muiden sukulaisteni kanssa 

  

14. Ystävät 

 

Minulla on _____hyvää ystävää. (Kuinka monta?) 

 

Minulle tärkein ihminen, jolta saan tukea elämääni oli 

(esim. puoliso, sisar, äiti, isä, hyvä ystävä jne.) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________ 

 

15. Ihmissuhteiden määrä 

 

q Minulla on mielestäni liian vähän ihmissuhteita elämässäni 

q Minulla on mielestäni tarpeeksi ihmissuhteita elämässäni 

q Minulla on mielestäni liikaa ihmissuhteita elämässäni 

 

16. Päihteet ihmissuhteissa 
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q Kaikki ihmissuhteeni ovat päihteettömiä 

q Osaan ihmissuhteistani liittyy toisen osapuolen päihteidenkäyt-

töä 

q Kaikkiin ihmissuhteisiin liittyy toisen osapuolen päihteidenkäyttöä 

 

17. Oma yhteydenpito Aliisaan 

Yhteydenpidolla tarkoitetaan tässä puhelimen, postin tai sähköpostin välityk-

sellä tapahtunutta yhteydenpitoa 

 

q En ole pitänyt yhteyttä Aliisan työntekijöihin kuntoutukseni pää-

tyttyä 

q Olen joskus ollut yhteydessä Aliisan työntekijöihin kuntoutuk-

seni päätyttyä 

q Olen säännöllisesti yhteydessä Aliisan työntekijöihin  

 

18. Aliisan työntekijöiden yhteydenpito minuun 

 

q Aliisan työntekijät eivät ole olleet yhteydessä minuun kuntou-

tukseni päätyttyä 

q Aliisan työntekijät ovat olleet joskus yhteydessä minuun kun-

toutukseni päätyttyä 

q Aliisan työntekijät ovat säännöllisesti yhteydessä minuun 

 

19. Yhteydenpidon merkitys 

 

q Yhteydenpidolla minun ja Aliisan välillä on suuri merkitys 

q Yhteydenpidolla minun ja Aliisan välillä on kohtalainen merki-

tys 

q Yhteydenpidolla minun ja Aliisan välillä on vähäinen merkitys 

q Yhteydenpidolla minun ja Aliisan välillä ei ole mitään merkitys-

tä  

 

20. Olen säännöllisesti tekemisissä seuraavien työntekijöiden kanssa 

Voit rastittaa useamman vaihtoehdon 
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q Päivähoidon työntekijä 

q Lastensuojelun sosiaalityön-

tekijä 

q Perhetyöntekijä 

q Neuvolan työntekijä 

q Päihdetyöntekijä (esim. A-

klinikalla) 

q Aliisan ohjaaja 

q avopalveluyksikkö Ainon 

työntekijä 

q Toimeentulotuen sosiaali-

työntekijä 

q KELA:n työntekijä 

q Työvoimatoimiston työntekijä 

q Kasvatus- ja perheneuvolan 

työntekijä 

q Mielenterveyspalveluiden 

työntekijä 

q Seurakunnan työntekijä 

q Oma lääkäri 

q Joku muu, ku-

ka?____________________

_______________________

__ 
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21. Palveluissa asiointi 

 

q Asiointi kaikissa palveluissa sujuu hyvin 

q Joidenkin viranomaisten kanssa asioinnissa on vaikeuksia  

Millaisia vaikeuksia? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________ 

Keiden kanssa erityisesti? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________ 

 

q Kaikkien kanssa asioinnissa on jonkinasteisia vaikeuksia 

Millaisia vaikeuksia? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________ 

 

22. Vertaistuki 

Vertaistuella tarkoitetaan sellaista tukea, jota saadaan ihmisiltä, joilla on sa-

manlaisia kokemuksia tai elämänongelmia sekä kokemuksia niistä selviytymi-

sestä. 

 

Saan vertaistukea seuraavilta tahoilta 

q Äiti-lapsitoiminta 

q naistenryhmä 

q AA, NA tai muu ryhmä 

q Minulla on oma tukihenkilö 

q Omat ystävät 
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q Minulla on useampi oma tu-

kihenkilö 

q Muu taho, mi-

kä?_________________ 

q En saa vertaistukea 
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23. Saamani vertaistuen määrä on 

 

q liian vähäinen 

q riittävä 

q liiallinen 

 

24. Keneltä saan tukea elämässä? 

Kirjoita viivalle se taho tai henkilö, jolta koet saavasi eri kohdissa mainittavaa 

tukea. (Esim. kunnalliset palvelut, ystävät, puoliso, sukulaiset, järjestöt, Aliisa 

jne.) 

 

Saan rahaa, tavaroita, lääkkeitä tai apuvälineitä (myös käyttöön tai lainaksi) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

   

 Saan neuvoja ja opastusta  

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

Saan rakkautta, myötätuntoa ja arvostusta               

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Saan henkistä tukea (esim. keskusteluapua, seuraa jne) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Saan arkipäivän palveluksia (esim. kyytiapua, lastenhoitoapua, harrastusten 

tukemista) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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25.Tyytyväisyys elämäntilanteeseen 

 

q Olen erittäin tyytyväinen tämänhetkiseen elämäntilanteeseeni 

q Olen kohtalaisen tyytyväinen tämänhetkiseen elämäntilanteeseeni 

q Olen hieman tyytymätön tämänhetkiseen elämäntilanteeseeni 

q Olen täysin tyytymätön tämänhetkiseen elämäntilanteeseeni 

 

Mik-

si?____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________ 

 

TULEVAISUUS 

 

26.Miten suhtaudut tulevaisuuteen? 

 

q Suhtaudun tulevaisuuteeni erittäin myönteisesti 

q Suhtaudun tulevaisuuteeni kohtalaisen myönteisesti 

q Suhtaudun tulevaisuuteeni hieman kielteisesti 

q Suhtaudun tulevaisuuteeni hyvin kielteisesti 

 

27.Minkä tekijöiden arvelet vaikuttavan eniten tulevaisuuteesi? 

(esim. ihmissuhteet, työllisyys, päihteettömyys, jne.) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Onko vielä jotain mitä haluaisit sanoa? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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KIITOS VASTAUKSISTASI! 

Liite 3. Teemahaastattelun runko 
 

Meeri Myllykylä 

SSO3SS 

Sosiaalialan koulutusohjelma 

JAMK 

 

Opinnäytetyö: Ensikoti Aliisassa vuosina 2004 ja 2005 olleiden asiakkaiden tuen 

muodot ja tarpeet kotipaikkakunnilla kuntoutusjakson päättymisen jälkeen 

 

TEEMAHAASTATTELU ALIISAN TYÖNTEKIJÖILLE 6.6.2006 

 

Entisten asiakkaiden rooli Aliisan arjessa 

- miten entiset asiakkaat näkyvät 

- miten se vaikuttaa yhteisön arkeen 

- omakohtaiset tuntemukset entisiä asiakkaita kohtaan, omia asiakkaita kohtaan, 

mielipiteitä yhteydenpidosta 

 

Aliisan rooli ent isten asiakkaiden arjessa 

- miten kuvailisit Aliisan roolia entisten asiakkaiden arjessa 

- millaista tukea asiakkaat saavat/hakevat Aliisan työntekijöistä  

- mitkä ovat asiakkaiden tuen muodot ja tarpeet kotiutumisen jälkeen työnteki-

jöiden näkökulmasta 

 

Keskinäisen yhteydenpidon mahdollisuudet  

- millaista yhteydenpitoa on olemassa, tapa, laatu, sisältö 

- miten työntekijä kokee yhteydenpidon, sen hyvät ja huonot puolet 

- miten työntekijä voi jälkeenpäin vaikuttaa, ja voiko, asiakkaiden hyvinvointiin, 

äidin ja lapsen suhteeseen jne. 

- miten yhteydenpito vaihtelee eri asiakkaiden välillä 

 

Oman työn vaikuttavuuden arviointia  

- miten arvokkaaksi kokee oman työnsä 
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- miten Aliisa ja yksittäinen työntekijä voivat vaikuttaa äidin ja lapsen hyvin-

vointiin 

- millaisia ovat kotiutumistilanteet työntekijän kannalta (jääkö jotain kesken, vai 

saadaanko asiat luontevaan päätökseen, jääkö työntekijälle huoli asiakkaista) 

- millaista palautetta äideiltä saadaan jälkeenpäin tai jakson päättyessä 

 

Asiakkaiden kuntoutumisjatkumo  

- keiden työntekijöiden kanssa tehdään verkostotyötä kotiutumisvaiheessa 

- millaisia asiakkuuksia syntyy asiakasta tukemaan kotiutumisen jälkeen 

- Ainon rooli  

- jatkuvuuden kehittäminen, syrjäytymisen ehkäisy, millaisia haasteita siihen 

liittyy ja millainen kanta työntekijällä on siihen 

- miten seurataan jo kotiutuneiden asiakkaiden hyvinvointia, ja onko seuranta 

työntekijän mielestä riittävää 

 

Työn kehittäminen (erit. jälkikuntoutus ja hoito) 

Onko Aliisan ja työntekijöiden roolia kehitettävä johonkin suuntaan "jälkikuntoutuk-

sessa ja -hoidossa ?  Jos on niin mitä pitäisi kehittää/muuttaa 

Yhteydenpitotavat, -sisältö ja laatu ? 

Viranomaisyhteistyön kehittäminen ? 

Kuntoutusjatkumo- mallin kehittäminen ? 

Vertaistuen kehittäminen ? Kuntoutuneiden osallistuminen toimintaan ? 

Kotiutumistilanteiden kriittisten kohtien analysointi ? 

Prosessikuvaukset ? 

 

 

 

 


