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1 JOHDANTO

Perhetyö on perheisiin tehtävää suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä, jota tehdään

ennen kaikkea lapsen hyvinvoinnin tukemiseksi. Se on monipuolista, innostavaa, ih-

misläheistä ja haastavaa työtä. Perhetyössä yhdistyvät vuorovaikutustaidot, arjen haas-

teet sekä toiminnalliset menetelmät. Se on työtä, mistä olen kiinnostunut ja mitä halu-

aisin tehdä valmistuttuani sosiaalialan ammattilaiseksi ja lastensuojelutyön asiantunti-

jaksi. Toinen, vielä kauaskantoisempi urahaaveeni on toimia opettajana. Työskennel-

tyäni ensin riittävästi perheiden parissa saaden kokemusta ja oppia, nähden elämän

erilaisia kiemuroita ja kohtaloita, haluan olla kouluttamassa tulevaisuuden lastensuoje-

lutyön ja perhetyön tekijöitä. Tämän intressin vuoksi tarjouduin välittömästi ottamaan

vastaan opinnäytetyön aiheen Uudistuva perhetyö -koulutuksen (UUPE) vaikuttavuu-

den arviointi, kun koulumme varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogisen työn yliopet-

taja Marjo Metsomäki sitä minulle tarjosi. Halusin aiheen, josta olen aidosti kiinnos-

tunut, josta on hyötyä työelämälle ja joka on ajankohtainen. Tämä työ on kaikkea sitä.

Ennen kaikkea tämä opinnäytetyö on ajankohtainen. Tämän vuoden alussa voimaan

astuneessa uudistuneessa lastensuojelulaissa on mainittu perhetyö. Perhetyö on nyt

ensimmäistä kertaa laissa määriteltyä työtä. Lain voimaan tulon myötä kunnissa on

tarkasteltu perhetyön paikkaa palvelujärjestelmässä. Näin on myös Jyväskylässä: las-

tensuojeluasioiden palveluyksikköä on lähivuosina kehitetty, ja sen seurauksena Jy-

väskylän kaupungin lastensuojeluasioiden johtaja Anneli Nyrönen huomasi, että per-

hetyöntekijät kaipaavat lisäkoulutusta. Nyrösen idean pohjalta Jyväskylän kaupunki

suunnitteli ja järjesti Uudistuva perhetyö -koulutuksen yhteistyössä Jyväskylän am-

mattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattiopiston oppisopimuskeskuksen kanssa. Mu-

kaan tulivat myös lähikunnat Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa, Karstula ja Äänekos-

ki.

Uudistuva perhetyö -koulutuksen sisältö on noussut työelämän tarpeista. Se on uuden-

lainen, räätälöity ei-tutkintoon johtava täydennyskoulutus, jossa osallistujat opiskele-

vat ja samalla kehittävät työtään oppisopimussuhteessa työpaikkaansa. Koulutuksen

työelämälähtöisyys ja uudenlainen muoto sekä osallistujaryhmän heterogeenisyys ja

useiden eri kuntien mukana olo on tehnyt siitä haastavan ja mielenkiintoisen. Koulu-

tuksen järjestäjistä muodostunut työryhmä onkin kiinnostunut, kuinka koulutus on
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vastannut työelämän tarpeita; onko Uudistuva perhetyö -koulutus ollut vaikuttavaa

käytännön työn kannalta? Tässä opinnäytetyössä arvioidaan koulutuksen vaikuttavuut-

ta käytännön työhön.

Palveluiden vaikuttavuuden arviointi on noussut tärkeäksi mittariksi palveluita suunni-

teltaessa. Myös koulutuksen vaikuttavuuden arviointi on tärkeää koulutusta kehitettä-

essä. Valtakunnallisen PERHE-hankkeen jatkosuunnitelmassa on tarkoituksena kehit-

tää perhetyöhön liittyvää koulutusta. Osaltaan myös tämä opinnäytetyö on mukana

kehittämässä tulevia perhetyön koulutuksia.

2 MITÄ PERHETYÖ ON?

2.1 Lähtökohdat perhetyölle

Jotta voi ymmärtää tämän päivän perhetyötä ja sen kirjavaa työmenetelmien ja -

käytäntöjen palettia, on perehdyttävä perhetyön syntyyn. Perhetyön historia ei ole yk-

sioikoinen, vaan se on eri alojen ja poliittisten suuntauksien summa. Erilaiset hyvän-

tekeväisyys- ja kansalaisyhdistykset ovat olleet suuressa asemassa seurakuntien ja

kuntien rinnalla kehittämässä suomalaista lastensuojelutyötä. (Järvinen ym. 2007, 50.)

Perhetyön ja etenkin lastensuojelutyön historian Suomessa voidaan sanoa alkavan

1600-luvun lopulta, jolloin perheettömät alaikäiset, vammaiset, mielisairaat, työkyvyt-

tömät sekä vanhukset hoidettiin elatusvelvollisten talollisten muodostamissa ruoduis-

sa. Vuonna 1852 annetun asetuksen jälkeen tuli ruotuhoidon sijasta suosia elätehoitoa,

jota pidettiin hyvänä keinona supistaa vaivaishoidon kustannuksia. Elätehoidossa ollut

lapsi tai aikuinen antoi oman työpanoksen perheeseen, jossa häntä elätettiin. (Juhila

2006, 22.)

Suomen kansakuntaa rakentaneet kansalaisliikkeet nostivat 1800- ja 1900-lukujen

vaihteessa esiin useita yhteiskunnallisia kysymyksiä, jotka liittyivät perheiden elä-

mään ja sitä koskevaan huoleen. Näitä olivat raittiuskysymys, työväenkysymys, nais-

kysymys, kysymys sukupuolimoraalista sekä kysymys kansan terveydestä ja kotien

hygieniasta. Perhetyön historian yhteiskunnallinen asema tulee esille hygieniakysy-

myksessä sekä kotien kohennusohjelmassa, joissa naisille opetettiin perheenemännän
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taitoja. 1900-luvun alussa toiminta oli luokkapohjaista: ylempien luokkien sivistyneet

naiset opettivat maalais- ja työläisnaisia osana hyväntekeväisyyttä. Myöhemmin toi-

minta siirtyi naisten järjestöjen tehtäväksi. (Nätkin & Vuori 2007, 10.) Vuoden 1918

kansalaissodan jälkeen ruotuhoito ja vaivaishuutokaupat kiellettiin lopullisesti. Tilalle

perustettiin kunnalliskoteja ja lisää lastenkoteja lukuisten orpojen auttamiseksi. Lisäk-

si kuntiin perustettiin lastentarkastajan virkoja ja uusia lakeja asetettiin. Vuoden 1922

köyhäinhoitolaki ja vuoden 1936 lastensuojelulaki ovatkin tärkeitä merkkipaaluja

suomalaisen yhteiskunnan lastensuojelun kehityksessä. (Järvinen ym. 2007, 51.)

1920–1930-luvuilla ydinperhemalli vahvistui koko kansan elämäntavan malliksi.

Ihanteina tällöin olivat biologinen vanhemmuus, hoivaava äiti, perheenemännän rooli

äidillä sekä elättäjän ja auktoriteetin rooli isällä. Perheen yksityisyyttä arvostettiin,

vaikka perhetyö perheessä aloitettiinkin. (Nätkin & Vuori 2007, 10.) 1930-luvulla

perustetut äitiys- ja lastenneuvolat kunnallistettiin sotien jälkeen. Tällöin sekä valtio

että kunnat kehittivät myös perhetyötään ja jatkoivat ja korvasivat järjestöjen aiemmin

tekemää työtä. Syntyi kasvatus- ja perheneuvolat, ja terveydenhoidon ja koulun toi-

minta laajeni. Uusien palveluiden kehittäminen sai aikaan joukon uusia ammatteja ja

koulutuksia. (Nätkin & Vuori 2007, 13, 14.) Yksi merkittävä koulutus oli Mannerhei-

min lastensuojeluliiton järjestämät kodinhoitajatyön kurssit, jotka alkoivat vuonna

1939. Myös Valtion Terveydenhoito-opisto aloitti samana vuonna kodinhoitajien kou-

luttamisen. (Järvinen ym. 2007, 51.) Kodinhoitajatyön kurssin käyneet tarjosivat työ-

voima-apua sekä valistusta ja opastusta kodin ja lasten hoidossa varattomille perheille

(Reijonen 2005, 8). Ensikotien liitto puolestaan keskittyi tukemaan äitejä, jotka eivät

eläneet avioliitossa. Myöhemmin Ensikotien liitto keskittyi myös naisten asunnotto-

muuteen, perheväkivaltaan ja päihdeongelmiin (Nätkin & Vuori 2007, 12). Väestöliit-

to aloitti vuonna 1945 kotisisar-koulutuksen, jossa tavoitteena oli kouluttaa kotisisaria

auttamaan asutuskeskuksissa asuvia suurperheitä. Vuonna 1951 kodinhoitajatoiminta

virallistettiin ja laki kunnallisista kodinhoitajista astui voimaan. (Järvinen ym. 2007,

51.)

1960-luvulla asetettu uusi laki kunnallisesta kodinhoitoavusta laajensi asiakaskuntaa

koskevaksi kaikkia yhteiskunnan jäseniä. Kunnat palkkasivat yhä enemmän kodinhoi-

tajia, jotka työskentelivät pääasiassa lapsiperheissä sekä kotiavustajia, joiden työsar-

kaa olivat vanhustaloudet. Kansanterveyslaki vuonna 1972 velvoitti kuntien terveys-

keskukset kehittämään ja laajentamaan kotisairaanhoitoa, mikä vaikutti myös kodin-
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hoitajien työhön. (Järvinen ym. 2007, 52.) Mannerheimin lastensuojeluliitto ja sosiaa-

lihallitus aloittivat vuonna 1976 perhetyön kokeilun, jossa kehitettiin kotipalvelua

moniongelmaisille perheille. Kokeilun keskeisiä teemoja olivat perheen innostaminen

vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa sekä vanhempien opettaminen lasten- ja ko-

dinhoidossa. Tämä tehostettu perhetyö levisi nopeasti eri kuntiin. Vuonna 1980 ko-

dinhoitajan työt alkoivatkin muuttua kodinhoidollisesta työstä selvemmin työksi, jossa

keskustellaan perheen kanssa ja autetaan perhettä ottamaan vastuuta omasta elämäs-

tään. (Reijonen 2005, 8, 9.)

1980- ja 1990-lukujen vaihteessa tapahtui muutos lastensuojelun laitosrakenteissa,

jolloin laitoksista alettiin tehdä enemmän avohuollollista lastensuojelutyötä. Työtä

kutsuttiin nimellä perhetyö ja se oli ratkaisukeskeistä, tulevaisuuteen suuntautunutta

työtä. (Reijonen 2005, 9.) 1990-luvun alun laman jälkeen hyvinvointivaltiomme oli

kriisissä ja perhetyössä tapahtui käänne: kodinhoitajatyö lapsiperheisiin lakkautettiin,

lastensuojelun laitosrakenteet purettiin ja kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa supistet-

tiin. Oli kehitettävä uusia avohuollollisia työmuotoja. (Nätkin & Vuori 2007, 15.)

2.2 Perhetyön nykytila

Perhetyön työkäytännöt ovat muokkautuneet paikallisesti niihin tarpeisiin, joihin las-

tensuojelutyössä on ollut tarvetta (Reijonen 2005, 7). Ei ole olemassa vain yhtä määri-

telmää tai vakiintunutta työmuotoa vaan käytössä on erilaisia perhetyön käsitteitä ja

luokituksia. Perhetyötä voidaan määritellä monesta eri näkökulmasta. Perhetyö voi

olla ennaltaehkäisevää, korjaavaa tai perheterapeuttista työtä. (Järvinen ym. 2007, 10.)

Se voi olla ohjaavaa perhetyötä, toiminnallista avotyötä, tehostettua perhetyötä, perhe-

tukityötä, perheneuvontaa. Perheissä tehtävää työtä tehdään monissa eri palvelusekto-

reissa (kuvio 1) ja toiminta-alueita on paljon kuten sosiaalityö, päivähoito, neuvolat,

koulut, seurakunnat ja järjestöt. (Uusimäki 2005a, 170, 177.) Monissa näissä perhe-

työtä tehdään muun työn lisäksi ja sitä voivat tehdä esimerkiksi opettajat, lastentar-

hanopettajat, lastenhoitajat, nuorisotyöntekijät, sosiaalityöntekijät, kodinhoitajat, psy-

kologit ja terveydenhoitajat.  Kuntien sosiaalityössä ja järjestöissä tehtävä perhetyö on

yleensä oma työmuotonsa, jota toteuttavat tehtävään nimetyt perhetyöntekijät. (Uusi-

mäki 2005b, 23, 24.) Perhetyötä voidaan tehdä laitoksissa tai asiakkaiden kotona. Lai-

toksissa tehtävä työ kestää asiakkaan sijoituksen ajan ja sitä voidaan jatkaa laitoksesta
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käsin asiakkaan kotona sijoituksen päätyttyä. Usein näissä tapauksissa on uudelleen

sijoittamisen uhkaa. Tätä avohuollon perhetyötä tehdään sosiaalitoimen, kotipalvelun

tai järjestöjen toimesta asiakkaan kotona. (Uusimäki 2005a, 177.)

KUVIO 1. Perhetyötä tehdään useissa eri palvelusektoreissa.

Uudessa lastensuojelulaissa perhetyö on määritelty lastensuojelun avohuollon tuki-

toimeksi (Lastensuojelulaki 2007/417 36§). Kun perhetyötä tehdään lastensuojelun

avohuollon tukitoimena, on tavoitteena perheen tilanteen tarkka selvittely ja arviointi

sekä työskentely muutoksen aikaansaamiseksi voimaannuttavan tuen ja kontrollin

avulla. Perhetyön avulla perheille annetaan mahdollisuus muutokseen ja lasten huos-

taanoton ja kodin ulkopuolelle sijoittamisen välttämiseen. Joskus perhetyö saatetaan

joutua aloittamaan lastensuojeluilmoituksen pohjalta vahvan ja virallisen väliintulon

avulla. Tällöin perhe saattaa kokea perhetyötä kohtaan ahdistusta ja pelkoa, mikä voi

aiheuttaa jännitteitä perheen ja työntekijän välille. (Saarnio 2004, 240; Järvinen ym.

2007, 43, 44, 99.) Perhetyötä tehdään myös ennaltaehkäisevänä työnä ennen perheen

tilanteen kriisiytymistä ja lastensuojelun tukitoimien tarvetta. Tällöin työssä painottu-

vat varhainen tuki, pieniin asioihin vaikuttaminen, arjessa jaksaminen ja selviytymisen

kokemukset. (Järvinen ym. 2007, 11, 12.)

koulu

neuvola

terveyden-

huolto
seurakunnat

järjestöt

erityispalve-

lut

sosiaalitoi-

mi

päivähoito

PERHETYÖ
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Perhetyötä määrittävät työn kohde, muoto ja tehtävä. Työn kohteena on perhe tai sen

yksittäinen jäsen, jolloin työ välillisesti koskettaa koko perhettä. (Uusimäki 2005b,

25.) Useimmiten perhetyö on perheiden kokonaisvaltaista tukemista ja perheen kanssa

arjessa elämistä heidän omassa lähiympäristössään (Reijonen 2005, 7). Se voi olla

lyhytkestoista, tilapäistä tukea tai pitempiaikaista tavoitteellista ja suunnitelmallista

perheen tukemista. Perhetyötä perustellaan usein lapsen edulla. (Nätkin & Vuori 2007,

9.) Lapsilähtöisyys onkin yksi perhetyötä ohjaavista periaatteista. Muita keskeisimpiä

periaatteita ovat perhelähtöisyys ja asiakaslähtöisyys. Asiakaslähtöinen näkökulma on

mukana kaikessa sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvässä työssä ja se on tärkein

periaate sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (Laki

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812 1§). Ihanteena

asiakaslähtöisessä työssä on, että perheet saavat itse valita tarvitsemansa palvelut ja

palveluita on kattavasti tarjolla perheiden eri tarpeisiin ja että ne ovat perheiden

tiedossa ja helposti saavutettavissa (Häggman-Laitinen ym. 2003, 386).

Perhelähtöisessä työskentelyssä työntekijä ja perhe ovat tasavertaisia keskenään ja

perhe nähdään oman tilanteensa asiantuntijana. Perhelähtöisessä työskentelyssä perhe

saa itse määrittää, keitä perheeseen kuuluu. Ydinperheen lisäksi tai sen sijaan perhee-

seen saattaa kuulua muita jäseniä: uusi puoliso, puolison lapset, entinen puoliso, iso-

vanhemmat tai muita sukulaisia. Työssä painottuu perheen näkeminen kokonaisena,

jokainen perheenjäsen kuitenkin yksilönä huomioiden sekä jokaisen perheen ainutlaa-

tuisuuden ja erilaisuuden huomioiminen ja kunnioittaminen. (Järvinen ym. 2007, 17,

24.)

Lapsilähtöisessä näkökulmassa lapsi huomioidaan moniulotteisesti: lasta on kuunnel-

tava häntä koskevissa asioissa ja on pohdittava, millaisia vaikutuksia eri tilanteilla on

lapsen kehitykseen ja miten ne vaikuttavat lapsen mielikuviin ihmisistä, vuorovaiku-

tuksesta ja avun saannista. Perhetyöntekijän on tunnettava lapsen kasvun ja kehityksen

vaiheet, jotta osaa tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa uhkaavia tekijöitä lapsen kasvul-

le ja kehitykselle. Lapsilähtöisessä työskentelyssä pääpaino on lapsen näkökulman

huomioimisella ja lapsen kanssa työskentelyllä. Myös lapsen kohtaaminen on tärkeää

ja siinä on huomioitava lapsen vuorovaikutuksessa olemisen tavat: keskustelun rinnal-

le nousevat muut työmenetelmät. Keskusteltaessa vanhempien kanssa, voi perhetyön-

tekijä edistää lapsen näkökulman huomioimista avustavin kysymyksin, joiden avulla

lapsen etu muistuu vanhempien mieleen. (Järvinen ym. 2007, 28 30.) Lapsilähtöises-
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sä työskentelyssä tärkeää on systemaattisuus, suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus

sekä työntekijän herkkyys aistia ja kuulla lasta; mihin lapsi on valmis ja miten hän

haluaa osallistua. Lapsilähtöinen työskentely edellyttää usein työparityöskentelyä,

jolloin toinen työntekijöistä pystyy antamaan aikansa lapselle ja toinen keskittyy lap-

sen vanhempiin kuitenkin pitäen koko ajan lapsi mielessä eli näkökulma työskentelys-

sä pidetään lapsessa silloinkin, kun työskennellään vanhempien kanssa. (Möller 2005,

66 67.)

Perhetyössä työskennellään perheiden kanssa. Vaikka ydinperhemalli oli 1920–30 -

luvuilla ihanne, elettiin perhe-elämää silloinkin hyvin erilaisissa perheissä ja niin ele-

tään vielä nykyään. Perhekäsite on hyvin moninainen. Ei voida määritellä, mikä on

oikea perhe vaan jokainen ihminen itse määrittelee oman perheensä. Perhe muuttuu

koko ajan elämänvaiheiden, tilanteiden ja toimijoiden muuttuessa. Muutoksia perhee-

seen aiheuttaa esimerkiksi asumisolot, taloudellinen tilanne, perheenjäsenten erilaiset

kriisit ja sairaudet, sosiaalisen verkoston muutokset. Yksilöllistymisen ja eriytymisen

myötä on puhuttu jopa perheen kriisiytymisestä ja häviämisestä. Erilaiset muutokset

tekevät perheen avonaiseksi ja haavoittuvaiseksi, joten perhe saattaa tarvita apua ja

palveluita normaalia enemmän. (Pohjola 2005, 46, 48; Uusimäki 2005a, 190.)

Perhetyö on moniammatillista ja siinä hyödynnetään eri ammattiryhmien erikoisosaa-

mista perheen hyvinvoinnin ja parhaan mahdollisen tuen ja palvelujen takaamiseksi.

Moniammatillisessa työotteessa luottamus toisten osaamiseen kasvaa ja työntekijä saa

toisilta ammattilaisilta tukea ja hyväksyntää työlleen ja hän voi tarvittaessa pyytää

konsultaatiota toisilta. Käytännössä moniammatillisuus näkyy heti perhetyön alettua:

perhetyön tavoitteet sovitaan asiakassuunnitelmaneuvottelussa yhteistyössä perheen,

sosiaalityöntekijän, perhetyöntekijän ja tarvittaessa muiden perheen kanssa työskente-

levien tahojen kanssa. (Järvinen ym. 2007, 10, 44; Kihlman 2005, 115, 116.)

Vuoden 2004 lapsipolitiikan kuntakyselyn mukaan kunnissa on vahva näkemys ja

huoli siitä, että vanhempien voimavarat vanhempana olemiseen ovat heikot. Lasten

hyvinvoinnin huolenaiheiksi nousivat vanhemmuuden puutteet, avioerot ja päihteiden

käyttö. Lapsiperheitä koskevien huolenaiheiden runsaus on suuri, mutta se osittain

johtuu siitä, että kuntien asiakastyössä työskennellään yhä vaikeampien ongelmien

kanssa kamppailevia perheitä ja se vie suurimman osan työajasta. Ennaltaehkäisy ja

vanhemmuuden vahvuuksien ja voimavarojen näkeminen on jäänyt liiaksi taka-alalle.
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(Paavola ym. 2006, 31.) Perhetyössä puhutaankin usein vanhemmuuden tukemisesta.

Laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta määritellään huoltajuuden kriteerit ja ne

näyttävät suuntaa myös silloin, kun perhetyössä määritellään riittävän hyvää vanhem-

muutta (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1983/361 1§; Saarnio 2004, 242,

243).

Perhetyö voi alkaa esimerkiksi neuvolan terveydenhoitajan huolen havaitsemista, las-

tensuojeluilmoituksesta tai lapsi tai koko perhe voi itse hakeutua palvelun piiriin. Per-

heen tilanne ja palveluntarve arvioidaan arviointipalaverissa, jonka jälkeen tehdään

päätös perhetyön mahdollisesta aloittamisesta. Jos perhetyötä ei aloiteta, ohjataan per-

he muiden palveluiden piiriin tai perhe ei tarvitse lainkaan tukea ja huoli perheestä on

ollut turha. Jos päätetään aloittaa lastensuojelun asiakkuus, tehdään lastensuojelun

tarpeen selvitys, jossa kartoitetaan lapsen suojelun ja tuen tarvetta suhteessa vanhem-

pien mahdollisuuksiin vastata niihin. Selvitys tehdään yhteistyössä lapsen ja perheen

kanssa ja siinä luodaan jo luottamuspohjaa varsinaiselle työskentelylle, mikäli perhe-

työ päätetään aloittaa. Varsinainen perhetyö aloitetaan aloituspalaverissa, jossa asete-

taan työlle tavoitteet ja laaditaan suunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi. Perhetyön

tavoitteena ja lähtökohtana on arkinen ja matalaprofiilinen asia perheessä ja sen tehtä-

vänä on tukea perhettä selviytymään arjessa. Perhetyön edetessä järjestetään arviointi-

palavereita, joissa arvioidaan perheen voimavaroja ja selviytymistä sekä tavoitteen

saavuttamista. Kun tavoite saavutetaan, voidaan perhetyö perheessä päättää ja tarvitta-

essa perhe ohjataan muiden palveluiden piiriin. (Järvinen ym. 2007, 74 82; Lasten-

suojelun käsikirja 2008a; Uusimäki 2005c, 191.)

Perhetyön sisällöissä painottuvat ennaltaehkäisy ja varhainen tukeminen, syrjäytymi-

sen ehkäisy ja perheen osallisuuden vahvistaminen. Perhetyön sisältöihin kuuluvat

kodin arjen hallinta ja toimintakyvyn tukeminen, parisuhteen ja vanhemmuuden tu-

keminen, lasten hoidossa ja kasvatuksessa ohjaaminen, perheen vuorovaikutustaitojen

tukeminen, sosiaalisen verkoston ylläpitäminen ja vahvistaminen sekä tärkeimpänä

lapsen edun turvaaminen. Perheen kanssa työskennellään erilaisten menetelmien ja

välineiden avulla tavoitteeseen pääsemiseksi. Menetelmiä ovat esimerkiksi keskuste-

lun neuvonta ja ohjaus, kotikäynnit ja arjen hallinnan keinot, vanhemmuuden, parisuh-

teen ja perhetilanteen arvioinnit, suunnittelu ja dokumentointi, erilaiset toiminnalliset

menetelmät, varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, videoavusteinen perheohjaus,

parityöskentely sekä ryhmätoiminta. (Järvinen ym. 2007, 85, 116.) Menetelmien
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avuksi on kehitetty erilaisia työvälineitä, joista etenkin Pesäpuu ry:n kehittämät väli-

neet ovat olleet käytettyjä. Pesäpuu ry:n on kehittänyt mm. nallekortit tunteiden työs-

tämistä varten, mun stoori -kortit nuorten kanssa työskentelyyn, ajankäyttöympyrä

vuorokausirytmin ja huolenpidon kartoittamiseksi, elämän tärkeät asiat -kortit, jotka

sopivat useisiin tilanteisiin käytettäväksi sekä vahvuuskortit lapsen yksilöllisen kasvun

tukemiseen. Vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseen on Varsinais-Suomen lasten-

suojelukuntayhtymän henkilökunta kehittänyt vanhemmuuden ja parisuhteen roolikar-

tat, jotka ovat monipuolisia työvälineitä erilaisiin tilanteisiin. Lisäksi muita paljon

käytettyjä välineitä ovat sukupuu, itsenäistyvän nuoren roolikartta, verkostokartta ja

erilaiset aikajanat. (Lastensuojelun käsikirja 2008b; Järvinen ym. 2007, 131.)

Nykypäivän perhetyössä korostetaan perheiden vastuullistamista: sitä, että perheet

oppisivat itse kantamaan vastuun omista asioistaan ja velvollisuuksistaan. Vastuun-

kantoa harjoitellaan yhdessä perheen ja perhetyöntekijän kesken kädestä pitäen oh-

jaamalla ja samalla syyllistämistä välttämällä. Perheet saavat yhä enenevässä määrin

itse koota tarpeitaan vastaavia palveluita kuntien, järjestöjen sekä yksityisten yritysten

tarjoamista palvelupaketeista. Perheiden vastuullistamisen periaate vähentää yhteis-

kunnan kustannuksia, joita halutaan minimoida. Yhteiskunnallisten tukien leikkaukset

toimivatkin taloudellisena ohjauksena vastuullistamisen suuntaan. Kun palveluiden

rahoitusta vähennetään, on asiakkaiden opittava itse huolehtimaan itsestään vähäisen

tuen avulla. (Julkunen 2006, 17; Nätkin & Vuori 2007, 16.)

Perhetyölle on ominaista, että sille etsitään koko ajan uusia työmuotoja, niin sanottuja

hyviä käytäntöjä, joissa voitaisiin kädestä pitäen auttaa ja opastaa kaikkia asiakasryh-

miä. Uusia työmuotoja kehitetään niin kuntien työntekijöiden kuin kansalaisjärjestöjen

lukuisten projektien puolesta. (Nätkin & Vuori 2007, 15.) Perhetyön käsitteistä ja me-

netelmistä on hyvä puhua eri yksiköiden kesken ja selventää, että eri toimijat käsittä-

vät asiat samalla tavalla. Perhetyön käsitteiden viidakossa saattaa helposti tulla epä-

selvyyksiä ja väärin ymmärryksiä, eikä se ole asiakkaan edun mukaista, etenkin, kun

kyseessä on moniammatillinen työ. (Uusimäki 2005a, 169.)

Perheiden uusiutuvia palveluita kehittämään on luotu sosiaalialan kehittämishankkeen

PERHE-hanke 2005–2007, jonka lähtökohtana on ollut perhekeskustoiminnan kehit-

täminen. Perhekeskustoiminnassa kaikki perhepalvelut kootaan yhteen ja verkostoi-

daan. PERHE-hankkeen tavoitteena on ollut mahdollistaa ja edistää perheiden sosiaa-
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listen verkostojen ja vertaistoiminnan syntymistä lasten ja vanhempien tarpeet huomi-

oon ottaen ja moniammatillista asiantuntemusta hyödyntäen. Toiminta on perustunut

verkosto- ja moniammatilliselle työlle: kaikkien toimijoiden tiedot, taidot, kokemukset

ja verkostot käytetään hyväksi perheiden arjessa selviytymistä vahvistaessa ja tukies-

sa. (Pietilä-Hella 2006, 64, 65.) Perhekeskustoiminnan rakenteita on suunniteltu, mal-

linnettu ja toteutettu onnistuneesti ja suunnitelmissa onkin jatkaa hanketta osaamisen

kehittämisellä. Opetusministeriölle on jätetty hankehakemus huhtikuun 2008 lopussa,

jossa haetaan ESR-rahoitusta perhekeskustoiminnan sekä perhetyön koulutuksen ke-

hittämiseen. (Lehmusto 2008.)

Kuntien toimintaedellytyksiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen on kehitetty

PARAS-hankkeella eli kuntien palvelurakenneuudistuksella, jonka lähtökohtana on

yhteistyön ja väestöpohjan vahvistaminen palvelujen järjestämisessä. Tavoitteena on

turvata lähipalvelut, lisätä matalan kynnyksen palveluita, osallisuutta sekä asiakkaan

näkökulman huomioimista. Ensimmäistä kertaa resursseja kohdistetaan korjaavalta

puolelta ennalta ehkäisyyn ja terveyttä edistävään työhön. PARAS-hanke on alkanut

vuonna 2005, sen myötä tullut laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta on tullut

voimaan 2007, jonka mukaiset muutokset on toteutettava viimeistään vuonna 2012.

(Karvinen 2008, 8; Sosiaali- ja terveysministeriö.)

Vuoden 2008 alussa on käynnistynyt sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehit-

tämisohjelma KASTE 2008 2011, jonka lähtökohtana on turvata tulevaisuudessakin

väestön sosiaali- ja terveyspalvelut. Tavoitteena on kuntalaisten osallisuuden lisään-

tyminen ja syrjäytymisen väheneminen, hyvinvoinnin ja terveyden lisääntyminen,

hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen sekä palveluiden laadun, saatavuuden ja

vaikuttavuuden parantuminen ja alueellisten erojen vähentyminen. Hankkeen myötä

koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö tulee muuttumaan sekä uusia

työmenetelmiä ja tietopohjaa kehitetään. Käytännössä se tarkoittaa, että ongelmiin

puututaan varhain, lasten ja nuorten kehitystä tuetaan ja heille suunnattuja palveluita

parannetaan, vaikeasti työllistyviä autetaan kuntoutumaan sekä luodaan hyvinvoinnin

ja terveyden edistämisen rakenteet. Lisäksi henkilöstön riittävyys varmistetaan ja

osaaminen vahvistetaan sekä luodaan vaikuttavia toimintamalleja. (KASTE-ohjelma

2008–2011, 17–31.)
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2.3 Perhetyön haasteet tulevaisuudessa

Nätkin ja Vuoren (2007) mukaan yhteiskunnallisten tukien vähentäminen toimii ta-

loudellisena ohjauksena perheiden oman vastuunkannon suuntaan (Nätkin & Vuori

2007, 16). Reijosen (2005) mukaan perhetyö on tuloksellinen työmuoto, jonka avulla

voidaan säästää lastensuojelun kustannuksissa (Reijonen 2005, 3). Perhetyötä ja erito-

ten ennaltaehkäisevää perhetyötä lisäämällä voidaan välttää kalliita lastensuojelun

toimenpiteitä, kuten huostaanottoa ja lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle. Ennalta-

ehkäisevän työn lisäksi tulisi kehittää työ oikea-aikaisuutta. Esimerkiksi pienten lasten

vanhempien on todettu olevan erityisen kiinnostuneita lasten hoidosta ja kasvatuksesta

sekä ottavan mielellään tukea vastaan silloin, kun lapset ovat pieniä tai aloittavat kou-

lunkäynnin (Häggman-Laitila ym. 2003, 380, 381). Yhteiskunnallisten tukien ja per-

heiden palveluiden vähetessä ennaltaehkäisevän työn lisääminen on lähes mahdotonta.

Yhteiskunnan tulisikin päinvastoin ainakin hetkellisesti lisätä perhepalveluiden mää-

rää ja mahdollisuutta, jotta ennaltaehkäisevää ja oikea-aikaista työtä voitaisiin kehittää

ja lisätä. Näin voitaisiin tulevaisuudessa säästää yhteiskunnan varoja välttäen huos-

taanottoja ja sijoituksia.

Lastensuojelun perhetyön laajuudesta, asiakasmääristä tai perhekuntoutuksessa olleis-

ta ei ole saatavilla valtakunnallisia tilastotietoja. Tilastointi uudistuu tämän vuoden

aikana, mutta jatkossakaan tietoja ei ole avohuollon sisällöstä. (Heino 2008, 3.) Mah-

dollistaisiko perhetyön valtakunnallisen tilastoinnin kehittäminen ja julkistaminen

yhteiskunnallisen arvostuksen ja tukien lisääntymistä?

Perhetyön juuret ovat kotipalvelussa. Sosiaalihuoltolaki ja uusi lastensuojelulaki edel-

lyttää, että kunta järjestää kaikille lapsiperheille kotipalvelua tietyissä tilanteissa (So-

siaalihuoltolaki 2005/938, 17). 1990-luvun lama vähensi lapsiperheille tarjottua koti-

palvelua niin, että jäljelle jäi lähinnä vain perhetyö, jota tarjottiin perheille, jotka kuu-

luivat lastensuojelun palveluiden piiriin. Kotipalvelujen saatavuutta tulisikin lisätä

kunnissa huomattavasti niin, että apua on tarjolla kaikille lapsiperheille paikkakunnas-

ta ja taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Kotipalvelun tarjoaminen tehostaisi ennal-

taehkäisevää työtä. (Heino 2008, 63; Uusimäki 2005c, 16.)

Yhteiskunnassa käydään paljon keskustelua hoivasta, huolenpidosta ja vastuusta. On-

ko yhteiskunnan vai perheen vastuu pitää huolta lapsista ja vanhuksista? Lisäksi hoi-
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vavastuuseen perheen sisällä liittyy sukupolvien ja sukupuolten välisiä kysymyksiä.

Individualismia ja yksilöllisyyttä korostava yhteiskunta aiheuttaa sen, että perheiden

luonnolliset sosiaaliset verkostot kaventuvat. Keskustelu perheestä on vilkastunut ja

moralisoitunut viime vuosina ja puheenaiheiksi on noussut muun muassa vanhem-

muuden puuttuminen ja lasten pahoinvointi. Lisäksi keskustelua ja epäselvyyttäkin

aiheuttavat moninaiset ja muuttuvat perhesuhteet yhteiskunnassa, jossa korostetaan

nykypäivänä individualismia ja yksilöllisyyttä sekä yksilön vastuuta itsestään. (Sevón

& Notko 2008, 13 18; Uusimäki 2005c, 8.) Sekä perheissä tapahtuvat muutokset että

hoivavastuukysymys vaikuttavat yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin. Voidaan jopa

miettiä, kuinka paljon perheitä täytyy palvella ja pitäisikö palveluja järjestää kaikille

perheille eikä vain erityisesti tuen tarpeessa oleville perheille? (Nätkin & Vuori 2007,

17.) Entä, jos hoivavastuu siirretään kokonaisuudessaan perheille? Perheiden tukiver-

kostot ovat vähäisiä ja välimatkat sukulaisiin usein pitkiä.

Heino (2008) arvelee perhetyön tulevaisuuden kehityssuuntien olevan ammatillistumi-

sen vahvistuminen, ansiokehityksen vajaavaisuus, koska vuorolisät puuttuvat sekä

perhetyön monipuolistumisen. Ammatillistumisen vahvistumisen myötä lähihoitaja-

tutkinto ei riitä perhetyöntekijän ammattitutkinnoksi. Heinon mukaan myös eri vuoro-

kauden aikoina tarjottavien palveluiden tarve kasvaa ja tässä onkin mahdollisuus yksi-

tyisillä palveluntuottajilla. (Heino 2008, 53.) Tällä hetkellä kuntia velvoitetaan järjes-

tämään ympärivuorokautinen sosiaalipäivystys, mutta riittääkö se ainoastaan? Järjes-

töjen rahoituspohja taas on huonoilla kantimilla tulevaisuudessa, koska RAY vetää

rahoitustaan ammatilliselta perhetyöltä ja lastensuojelutyöltä (Heino 2008, 59).

Omat haasteensa perhetyölle luovat kuntien yhdistyminen ja palvelurakenteiden muu-

tokset. Perhetyö on osa palvelujärjestelmää, jossa se voi olla oma sektorinsa tai mui-

den sektoreiden sisällä tapahtuvaa työtä. Perhetyön ollessa oma sektorinsa haasteena

on, löytääkö perhetyö oman paikkansa palvelujärjestelmässä. Jos perhetyö sisältyy

muihin palveluihin, on vaarana, ettei se saa riittävää huomiota tai sitten palveluissa on

paljon päällekkäisyyksiä. (Uusimäki 2005b, 38, 39.) Kuntien yhdistyessä haasteena on

kahden tai useamman kunnan toimintojen, rakenteiden ja työkulttuureiden yhteenso-

vittaminen.
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3 PERHETYÖN KOULUTUS

3.1 Perhetyöntekijöiden erilaiset koulutustaustat

Sosiaalialan ammatit ovat koko lyhyen historiansa ajan olleet murroksessa. Alalle on

koulutettu sosiaalikasvattajia, -huoltajia ja -hoitajia jo 1920-luvulta sekä kodinhoitajia

1930-luvulta lähtien, mutta varsinainen murros tapahtui 1970-luvulla, kun yliopistot

ryhtyivät kouluttamaan sosiaalityöntekijöitä. Sosiaalialan keskiasteella alettiin koulut-

taa ammattilaisia sosiaaliohjaajiksi, kehitysvammaohjaajiksi sekä sosiaalikasvattajiksi

1980-luvulla. Nämä koulutukset muuntuivat 1990-luvulla, kun perustettiin kokonaan

uusi koulutusaste, ammattikorkeakoulu, jossa koulutetaan sosionomeja sosiaalialan

laaja-alaisiin tehtäviin. Perhetyöntekijät ovat uusi ammattiryhmä sosiaali- ja lasten-

suojelutyössä. Ammattiryhmä on syntynyt viimeisen noin kymmenen vuoden aikana

eikä täsmällisiä työnkuvauksia ja tehtävänmäärityksiä ole vielä kehitetty. (Järvinen

ym. 2007, 51; Reijonen 2005, 8.)

Ammattikorkeakoulujen sosionomitutkinnon perusopetussisällössä on jossakin määrin

perhetyötä ja lisäksi ammattikorkeakoulut järjestävät erillisiä perhetyön täydennyso-

pintoja. Yliopistoissa perhetyöhön ei varsinaisesti keskitytä. Nykyään yhä enenevässä

määrin - etenkin lastensuojelun perhetyössä - perhetyöntekijät ovat koulutukseltaan

alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita sosionomeja(AMK). (Heino 2008, 53,

58.) Vuonna 2007 julkaistun sosiaalialan ammatillisen henkilöstön tehtäväraken-

nesuosituksen osaamiseen perustuvan tehtävänjaon mukaan lastensuojelussa perhetyö-

tä tekee sosiaaliohjaaja. Sosiaaliohjaajana voi toimia sosionomi(AMK), gerono-

mi(AMK) tai kuntoutuksen ohjaaja(AMK). Suosituksen mukaan lähihoitajalle sopiva

työ on kotipalvelun työtä tai muuta kotona tehtävää työtä. (Sarvimäki & Siltaniemi

2007, 3, 30 31.) Uusimäen mukaan nykyisen palvelujärjestelmän minkään sektorin

työntekijöiden koulutus ja osaaminen eivät sellaisenaan riitä perhetyöhön, vaan tarvi-

taan täydennys- ja lisäkoulutusta (Uusimäki 2005c, 171).

Lastensuojelun kehittämisohjelmalle tehdyn selvityksen (Heino 2008) mukaan päte-

vistä perhetyöntekijöistä on pulaa. Selvityksessä ehdotetaan ratkaisuksi toimenpiteitä

riittävyys- ja saatavuusongelmaan tehtävien vaativuuden edellyttämään erityisosaami-

seen, koulutukseen, palkkaukseen ja mitoitukseen liittyen. Myös perhetyöntekijöiden

monen kirjavan koulutus- ja ammattitaustan vuoksi koulutussisältöihin, koulutus-
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tasoon, ammattinimikkeisiin ja palkkaukseen tulisi kiinnittää huomiota ja niitä tulisi

selkiyttää. Selvityksen mukaan perhetyö vaatii erilaisia erikoistumis- ja täydennyskou-

lutuksia esimerkiksi päihdetyön, psykiatrisen perhetyön saralta sekä monikulttuuris-

ten, vammaisten tai pitkäaikaissairaiden lasten perheiden tukemisesta. Lisäksi voidaan

erikoistua lapsen ikä- ja kehitysvaiheiden mukaan vauvaperhetyöhön, murrosikäisten

tai aikuistuvien nuorten kanssa tehtävään työhön. (Heino 2008, 3, 53, 62.)

Perhetyöntekijältä vaaditaan usein sopivan pohjakoulutuksen lisäksi ihmissuhdetaitoi-

hin tai ongelmien lähestymistapoihin liittyvää lisäkoulutusta. Myös ammattitaitoa

vahvistava työkokemus ja elämänkokemus ovat eduksi. Perhetyöntekijältä vaaditaan

yhteistyötaitoa, ongelmanratkaisukykyä, motivaatiota työhön, tilanteiden aistimisen

herkkyyttä, rohkeutta ja avoimuutta sekä luovuutta. Perhetyötä kuvataan antoisaksi ja

haastavaksi ihmissuhdetyöksi, jossa työntekijä joutuu laittamaan ammattitaitonsa ja

persoonallisuutensa jatkuvasti likoon. (Häggman-Laitila 2000, 148 150.)

3.2 Uudistuva perhetyö -koulutus (UUPE)

Uudistuva perhetyö -koulutus (UUPE) on saanut alkunsa Jyväskylän kaupungin las-

tensuojeluasioiden palveluyksikön johtaja Anneli Nyröseltä, joka huomasi kaupungin

perhetyöntekijöiden koulutustarpeen kaupungin lastensuojeluasioiden eri toimintojen

yhdistyessä omaksi palveluyksikökseen. Myös uudistuva lastensuojelulaki aiheutti

koulutuspaineita. Koulutuksen avulla haluttiin vahvistaa perhetyöntekijän roolia suh-

teessa muihin ammattikuntiin kuten esimerkiksi lastenhoitajiin, neuvolantyöntekijöi-

hin ja perhepäivähoitajiin. Samalla haluttiin avartaa perhetyöntekijän roolia ja ymmär-

rystä muuhun lastensuojelutyöhön ja laajentaa heidän osaamisaluettaan, jotta he voisi-

vat tulevaisuudessa käyttää ammattitaitoaan laajemmin ja toimia useammassa tehtä-

vässä. (Nyrönen 2007.)

Jyväskylän kaupungin tekemä perhetyö on ollut lähinnä lastensuojelun avohuoltoa ja

siitä on puuttunut kokonaan laitoksessa tehtävä työ. Lastensuojeluasioiden uudistami-

seen kaupungissa kuului myös lastensuojelulaitosten uudistus, jossa yksi laitos lakkau-

tettiin kokonaan ja toisten palveluita kehitettiin. Nyrösen toiveena on, että perhetyön-

tekijät voisivat tehdä myös laitoksista kotiin tehtävää työtä, jota nyt tekevät laitosten

työntekijät. Lisäksi kaupungilla on suunnitteilla perheprojekti – perhekeskus , jossa
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lapsiperheiden eri palvelusektorit yhdistyvät ja johon halutaan perhetyöntekijä mu-

kaan. Perhekeskuksen näkökulmana tulee olemaan varhaisen puuttumisen näkökulma.

(Nyrönen 2007.)

Näihin tarpeisiin Jyväskylän kaupunki yhteistyössä Jyväskylän maalaiskunnan, Lau-

kaan, Karstulan ja Äänekosken kanssa järjesti perhetyön sekä lasten ja nuorten huol-

lon henkilöstölle Uudistuva perhetyö -koulutuksen 21.9.2006 – 8.6.2007 välisenä ai-

kana. Koulutus oli 15 opintopisteen laajuinen ja se sisälsi perhetyön opintojen lisäksi

sosiologian, sosiaalipsykologian ja viestintätaidon opintoja (liite 1). Yhtenä painopis-

teenä koulutuksessa oli opiskelijoiden ura- ja ammatillinen kehittyminen, johon liittyi

oman työn kehittäminen sekä työelämänvaihto (liite 2). Työelämänvaihdon tarkoituk-

sena oli laajentaa omaa näkemystään ja ammattitaitoaan perheiden kanssa tehtävästä

työstä ja antaa kehittämisen välineitä omaan työhön. Tavoitteena oli, että opiskelija

vaihtaa 4-6 viikon ajaksi työpaikkaa ja perehtyy vaihtokumppanin työhön ja työyhtei-

söön sekä pohtii ja arvioi perhetyön paikkaa työyhteisössä osallistuen mahdollisuuksi-

en mukaan työyhteisössä tehtävään perhetyöhön.

Koulutus voidaan hyväksi lukea ammattikorkeakouluopinnoissa, mikäli opiskelija

myöhemmin hakeutuu sosionomi(AMK)opintoihin. Koulutuksen järjestämisestä vas-

tasi Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus, Jy-

väskylän avoin ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän ammattiopiston oppisopimuskes-

kus. Koulutus järjestettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun tiloissa ja tietopuolisen

koulutuksen rahoitti oppisopimuskeskus. Lisäksi oppisopimuskeskus maksoi koulu-

tuskorvausta työnantajille ja opintososiaalisia etuuksia osallistujille. (Uupe -monisteet

2006.)

Koulutus oli työelämän tarpeista räätälöity ei-tutkintoon johtava lisäkoulutus ja siihen

osallistui 13 sosiaalialan ammattilaista, joista osa työskenteli perhetyöntekijänä ja osa

lasten päivähoitopalveluissa. Osallistujien koulutustausta oli vaihteleva, osa oli käynyt

vain peruskoulun, osa lisäksi lukion tai ammattikoulun, osalla taas oli opistotasoinen

koulutus ja osalla yliopistotasoinen tutkinto. Uudistuva perhetyö -koulutuksesta osal-

listujat saivat osallistumistodistukset, joiden liitteenä on todistus työpaikalla tapahtu-

neesta koulutuksesta ja todistus tietopuolisesta koulutuksesta. Tietopuolisen koulutuk-

sen suoritukset on arvioitu arvosanoin 5 (kiitettävä) – hylätty (liite 3). (Mäkinen 2008;

palautelomake koulutuksen jälkeen, Uupe -monisteet 2006.)
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Uudistuva perhetyö -koulutuksen tavoitteena oli lisätä osallistujien valmiuksia uudis-

tuvassa perhetyössä.  Koulutus koostui viidestä kolmen opintopisteen laajuisesta opin-

tokokonaisuudesta, jotka olivat 1) ura- ja ammatillinen kehittyminen, 2) viestintätaito,

3) sosiologia ja sosiaalipsykologia, 4) uudistuva perhetyö I ja 5) uudistuva perhetyö II.

Opinnot jakautuivat 10 kontaktiopetuspäivään, etäjaksojen itsenäisiin oppimistehtä-

viin, kouluttajien antamaan ykislö- ja ryhmäohjaukseen sekä työpaikkojen mentorien

antamaan ohjaukseen. Opintojaksojen pääkouluttajina toimivat Marjut Katajavuori-

Vartiainen (FM, lehtori, psykologi), Tuija Ketola (YTL, lehtori) sekä Marjo Metso-

mäki (YTL, yliopettaja) Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yk-

siköstä. (Uupe -monisteet 2006.)

Ura- ja ammatillinen kehittyminen -opintojakson osaamistavoitteena oli antaa opiske-

lijalle valmiuksia kehittää näkemystään oman sisäisen yrittäjyyden kehittämiseksi

sekä oman oppimisensa ja ammatillisuutensa kehittämiseksi. Tavoitteena oli, että

opiskelija hahmottaa informaatiolukutaidon merkityksen ongelmanratkaisussa ja op-

pimisessa ja että hän osaa laatia oman urasuunnitelman työelämän mahdollisuuksien

pohjalta sekä hahmottaa ammattikorkeakoulun oppimisympäristönä. Viestintätaidon

opintojakson tavoitteena oli, että opiskelija pystyy toimimaan tarkoituksenmukaisesti

ja taitavasti työelämän vuorovaikutustilanteissa ja että hän osaa ottaa viestinnässään

huomioon vastaanottajan, tilanteen sekä alan vaatimukset ja tuottaa jäsentyneitä, va-

kuuttavia ja ymmärrettäviä asiakokonaisuuksia ja dokumentteja. (Uupe -monisteet

2006.)

Sosiologian ja sosiaalipsykologian opintojakson osaamistavoitteena oli, että opiskelija

raknetaa teoreettista tietämystään sosiologisista ja sosiaalipsykologisista lähestymista-

voista ja että hän oppii arvioimaan yksilön ja yhteisön välisiä vuorovaikutussuhteita

ihmisten arkielämässä. Lisäksi tavoitteena oli, että opiskelija perehtyy sosiaalisen

maailman rakentumiseen, ihmisten välisiin vuorovaikutussuhteisiin ja erilaisiin ryh-

mäpsykologisiin ilmiöihin. (Uupe -monisteet 2006.)

Perhetyön opinnot jakautuivat kahteen opintojaksoon, joista ensimmäinen oli perhetyö

I eli uudistuvan perhetyön lähtökohtia. Osaamistavoitteena jaksolla oli, että opiskelija

tiedostaa ja huomioi työskentelyssään perheiden ja eri perheenjäsenten arkeen vaikut-

tavien yhteiskunnallisten tekijöiden merkityksen ja että opiskelija tunnistaa eri lap-
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suus- ja perhekäsitykset ja niiden merkityksen työskentelyssään. Perhetyö II -

opintojakso sisälsi perheiden kanssa tehtävän työn kehittämistä ja tavoitteena oli, että

opiskelija omaksuu tavoitteellisen ja suunnitelmallisen työotteen ja motivoituu kehit-

tämään perheiden kanssa tehtävää työtä ja työssä käytettäviä työmenetelmiä. Lisäksi

tavoitteena oli, että opiskelija rakentaa tietoisesti perhetyössä ja perhepalveluissa käy-

tössä olevien orientaatioiden perusteella laaja-alaista näkemystä omaksi työorientaati-

okseen sekä tiedostaa perheiden palveluiden ajankohtaisten muutoshaasteiden vaiku-

tukset perheille ja motivoituu työskentelemään moniasiantuntijuusverkostoissa. (Uupe

-monisteet 2006.)

4 KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS

4.1 Vaikuttavuuden arviointi

Vaikuttavuus on tavoitteiden ja toiminnan vastaavuutta ja tavoitteiden saavuttamista.

Vaikuttavuutta mitataan vaikutuksien avulla. Vaikutuksilla tarkoitetaan muutoksia,

joita saadaan aikaan jollakin toiminnalla. Koulutuksessa vaikutus tarkoittaa oppimista.

Vaikuttavuutta suppeasti katsottuna on, jos päästään koulutukselle asetettuihin tavoit-

teisiin. (Meriläinen 2005, 46; Tyni 2007.) Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi antaa

tietoa koulutus- ja oppimisprosessien kehittämistä varten (Poikela 2002, 229). Arvi-

oinnilla tarkoitetaan toiminnan tuottaman hyödyn määrittämistä. Vaikuttavuudella

tarkoitetaan lisäarvoa, minkä toiminta tuottaa. Koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin

tehtävänä on saada selville, minkä lisäarvon koulutus tuottaa eli mitä koulutukseen

osallistuneet opiskelijat tietävät ja osaavat enemmän tai laadullisesti toisella tavalla

kuin ennen koulutusta. (Meriläinen 2005, 46.)

Koulutusta arvioitaessa voidaan arvioida tehokkuutta, vaikuttavuutta tai taloudelli-

suutta. Yhdessä nämä muodostavat koulutuksen tuloksellisuuden. Tuloksellisuuden

arviointi on laajaa ja siinä käytetään monipuolisia arviointiaineistoja. Taloudellisuu-

den arvioinnissa mitataan, onko koulutuksen resurssit kohdistettu koulutuksen tavoit-

teiden kannalta oikein ja onko resurssien määrä sopiva. Tehokkuutta arvioitaessa tut-

kitaan, ovatko koulutusjärjestelmän, opetushallinnon ja opetusjärjestelyjen toimivuus,

joustavuus ja ajoitus tarkoituksenmukaiset ja onko opetuksen laatu riittävän hyvä.
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Vaikuttavuutta arvioitaessa tutkitaan, ovatko koulutuksen tuottamat valmiudet edistä-

neet koulutukseen osallistujan henkistä kasvua sekä yhteiskunnan, kulttuurin ja työ-

elämän kehitystä. Koulutuksen vaikuttavuuden arviossa mitataan, ovatko opiskelijan

välittömät ja pitkäkestoiset oppimisen tavoitteet saavutettu. (Jakku-Sihvonen 1993, 8;

Opetushallitus 1998, 20, 21.) Koulutuksen vaikuttavuutta arvioitaessa voidaan erotella

kolme eri tasoa: yksilökohtainen, organisaatiotaso sekä valtakunnallinen vaikuttavuus.

Yksilötason vaikuttavuus mielletään usein mielipiteiden kirjaamiseksi ja vaikuttavuut-

ta käsitetään tapahtuneen, jos yksilö tuntee oppineensa ja huomataan hänen osaami-

sensa muuttuneen. Organisaatiotason vaikuttavuudessa muutokset näkyvät myös työ-

yhteisössä. Valtakunnallisessa vaikuttavuudessa selvitetään esimerkiksi työelämään

sijoittumista ja yhteiskuntarakenteiden muuttumista. (Meriläinen 2005, 47; Nurmi &

Kontiainen 2000, 33–47.)

Koulutuksella on aina sekä ensisijaisia että toissijaisia vaikutuksia. Siksi koulutuksen

vaikutuksia tulee arvioida koulutuksen aikana ja välittömästi sen jälkeen. Usein vai-

kuttavuus tulee esiin vasta pitkän ajan kuluttua koulutuksen päättymisestä, joten arvi-

ointia olisi hyvä tehdä myös silloin, mikäli mahdollista. (Opetushallitus 1998, 34.)

Tyypillistä koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnille on, että se kohdistuu välittömiin

reaktioihin koulutuksen jälkeen. Usein on kyse asiakastyytyväisyydestä. Toisaalta

oppimistulokset kehittyvät ajan kuluessa ja vaikuttavuutta ilmenee vasta pitkän ajan

kuluttua koulutuksen päättymisestä. Tällöin vaikuttavuutta on vaikea erotella muista

oppimistapahtumista. (Meriläinen 2005, 46; Wilen 2004, 15.) Oppijan henkilökohtai-

nen mielipide ja kritiikki ovat keskeisellä sijalla koulutusta arvioitaessa. Oppijan hen-

kilökohtainen mielipide ja kritiikki ovat keskeisellä sijalla koulutusta arvioitaessa.

(Nurmi & Kontiainen 2000, 37.)

Koulutuksen arvioinnin tavoitteena on, että tutkimusaineisto on mahdollisimman luo-

tettavaa, vertailukelpoista, oikea-aikaista ja monipuolisesti koottua. Materiaalin tulee

olla sekä laadullista että määrällistä ja sen tulee olla taloudellista eli vain välttämättö-

min tieto on koottu arviointiin. Tutkimusaineistoa tulee käsitellä mahdollisimman pe-

rustelluin ja tutkivin menetelmin. Koulutuksen arviointitutkimusta voidaan tehdä nel-

jällä eri tasolla. Voidaan kuvata, mitä on tapahtunut ja miten asiat nyt on. Tai sitten

voidaan tehdä arvioivia johtopäätöksiä, kuinka hyvin koulutus on saavuttanut asetetut

tavoitteet. Arvioinnissa voidaan myös määritellä koulutuksen heikkoudet ja vahvuu-
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det, haitat ja hyödyt sekä sen arvoa. Yksi tapa arvioida koulutusta on kuvata asian

toivottu tila ja etsiä selityksiä hyville ja huonoille tuloksille. (Opetushallitus 1998, 22.)

Koulutuksen arvioinnin arviointiperusteena voidaan käyttää niitä tavoitteita, jotka

koulutuksen järjestämä taho on toiminnalle asettanut (Opetushallitus 1998, 21). Ta-

voitteet voidaan jakaa lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiksi, jossa lyhyen aikavälin

tavoitteet ovat esimerkiksi koulutusmateriaalin hallitseminen ja pitkän aikavälin ta-

voitteet ilmenevät opitun tiedon soveltamisena käytännön työhön. Opitun tiedon so-

veltamiseen vaikuttaa, millaisia tilaisuuksia yksilölle tarjoutuu käyttää tietojaan ja

taitojaan. (Wilen 2004, 16, 23.)

Koulutuksen yksilöllinen vaikuttavuus näkyy Nurmen ja Kontiaisen (2000) mukaan

esimerkiksi siinä, että yksilön ammattitaito lisääntyy, hän saa vastuullisempia työteh-

täviä, hän saa mahdollisuuden osallistua kansainväliseen toimintaan tai hän saa näky-

vyyttä, jonka seurauksena hänen saavutuksiaan työssä voidaan liittää yhteiskunnalli-

sella tasolla hänen nimiinsä. Koulutuksen ollessa laaja-alaista myös koulutukseen

osallistumattomat saattavat päästä nauttimaan koulutuksen annista koulutukseen osal-

listuneiden muuttuneiden asenteiden, arvojen tai työkäytäntöjen tuomisena työyhtei-

söön. Näin koko työyhteisön toimintakulttuuri saattaa koulutuksen oppimistuloksien

seurauksena kehittyä. (Nurmi & Kontiainen 2000, 32–37.)

Arviointia tekee yleensä puolueeton ja luottamuksellinen taho, joka on toiminnassaan

asiakaslähtöinen ja monipuolinen. Koulutuksen vaikuttavuuden arviointikohteina voi

olla esimerkiksi koulutustarpeen ja tarjonnan vastaavuus, oppimistulosten saavuttami-

nen, oppimaan oppimisvalmiudet, kommunikaatiovalmiudet tai elinikäinen oppimi-

nen. Tärkeimpiä arvioinnin kohteita ovat opetuksen aikaansaamat laadulliset ja mää-

rälliset vaikutukset yksilöön ja yhteisöön. Arviointikohteina korostuvat työelämän

ongelmien kohtaamisen ja ratkaisemisen kyvyt, sosiaaliset ja yhteistoiminnalliset tai-

dot, itsetuntemus ja -arvostus. Koulutuksen yhteiskunnallisia vaikutuksia on myös

arvioitava, koska opetuksella on vaikutuksia alan kehittymiseen ja arvostukseen.

(Opetushallitus 1998, 21, 27, 34.)
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4.2 Aiempia koulutuksen vaikuttavuuden arviointeja

Vastaava selvitys on tehty Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalal-

la opinnäytetyönä aiheesta ”Koulutus oli kiinnostava ja antoisa”: Jopo-projektin kou-

lutuksen vaikuttavuuden arviointi vuonna 2006. Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut

arvioida, onko koulutuksella ollut vaikuttavuutta käytännön työelämään. (Björkman &

Laitinen 2006, 4.) Työssä on tarkasteltu arvojen ja asenteiden muuttumista suhtautu-

misessa päihdenuoreen, vuorovaikutuksen muuttumista, työvälineiden käyttöä, mo-

niammatillisen työskentelyn lisääntymistä ja palveluohjauksellisen työotteen käyttöä

(Björkman & Laitinen 2006, 31).

Tutkimus on tehty kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmin ja aineiston keruumene-

telmänä on ollut survey-tutkimus, jossa on käytetty postikyselyä. Kyselylomake on

ollut strukturoitu ja standardoitu: lomakkeen kysymykset ovat olleet yksinkertaisia

väittämiä muutamaa avointa kysymystä lukuun ottamatta. Vastausvaihtoehdot ovat

olleet asteikolla 1 (täysin eri mieltä) – 5 (täysin samaa mieltä). Kyselyt on lähetetty

noin puoli vuotta – vuosi koulutuksen jälkeen koulutukseen osallistuneille henkilöille

ja vastausprosentti on ollut 69 %. (Björkman & Laitinen 2006, 35, 37.)

Tutkimustulokset on esitetty taulukoiden ja kuvioiden avulla sekä tekstimuodossa ja

niiden pohjalta on tehty vaikuttavuuden arviointi, jossa on pohdittu vastaajien tilannet-

ta ennen ja jälkeen koulutuksen sekä koulutuksen tavoitteiden saavuttamista. Vaikut-

tavuutta on näkynyt selkeimmin vuorovaikutuksessa, työvälineissä, moniammatilli-

suudessa sekä palveluohjauksessa ja koulutuksen tavoitteet on saavutettu joko koko-

naan tai osittain. Haastavana työssä on koettu tutkimustulosten esittely, vaikuttavuu-

den arviointi sekä johtopäätösten tekeminen, koska taulukoita on jouduttu muokkaa-

maan useaan kertaan ja koska tuloksia on täytynyt vertailla keskenään ja lisäksi koulu-

tuksen tavoitteisiin. (Björkman & Laitinen, 38, 53 59, 62.)

Matti Meriläinen on tehnyt henkilöstökoulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin ”Amma-

tillisten opintojen opettajien ja sidosryhmäläisten arvio kehittämishankkeen merkityk-

sestä työkäytäntöjen kehittymiselle”. Tutkimuksessa on arvioitu Pohjois-Savon amma-

tillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän opettajuuden ja yhteistyön kehittämishank-

keen (OKE-hanke) vaikuttavuutta eli sitä, mitä merkitystä hankkeella on ollut käytän-

nössä opettajien ja yhteistyötahojen arvioimana. (Meriläinen 2005, 3.)
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Tutkimus on tehty sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmin ja

aineisto on kerätty kolmessa vaiheessa kyselylomakkeiden sekä yksilö- ja ryhmähaas-

tatteluiden avulla. Aineisto on käsitelty SPSS-ohjelman, väittämien ja ristiintaulu-

koinnin avulla. Tutkimustulosten mukaan OKE-hanke on koettu merkittäväksi ja siitä

on ollut hyötyä hankkeeseen osallistuneille. Selvimmin hankkeen vaikuttavuus on

tullut esille osallistujien kokemana varmuutena osaamisen kehittymisestä sekä asen-

teiden muutoksella ”kohti uutta opettajuutta”.  Hanketiimitöiden vaikuttavuus on ulot-

tunut työtiimin, työyhteisön, oppilaitosorganisaation ja jopa yhteiskunnallisen vaikut-

tavuuden tasolle saakka. Ongelmalliseksi vaikuttavuuden kannalta on koettu eri intres-

siryhmien sitoutumattomuus hanketyöhön. (Meriläinen 2005, 4, 56 66, 135.)

Kolmas koulutuksen vaikuttavuuden arviointi on Johanna Kiiskilän terveysjohtamisen

koulutuksen vaikuttavuuden arviointi ”Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutuksen

vaikuttavuus lähiesimiesten kokemana eräässä terveydenhuollon organisaatiossa”,

joka on tehty pro gradu-tutkielmana Oulun yliopistoon vuonna 2003. Tutkimuksessa

on selvitetty terveysjohtamisen koulutuksen vaikuttavuutta arvioimalla lähiesimiesten

kokemuksia koulutuksen jälkeen. Tutkimus on ollut kvalitatiivinen arviointi, joka on

kohdistunut ainutkertaiseen tapaukseen. Tutkimusaineisto on kerätty teemahaastatte-

lun avulla ja se on analysoitu sisällön analyysin menetelmin. (Kiiskilä 2003, 3, 36,

38.)

Tutkimustulosten mukaan lähiesimiesten kokema PD-koulutuksen vaikuttavuus näkyi

vuorovaikutuksen ja kommunikaatiovalmiuksien positiivisina muutoksina sekä elin-

ikäisen oppimisen periaatteiden näkymisenä johtajien toiminnassa tai asenteissa. Vai-

kuttavuus on ollut merkittävää koulutukseen osallistuneiden henkilökohtaisella tasolla.

Koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnin mukaan koulutukselle asetetut laajat tavoitteet

ja sisältöalueet ovat hyödyttäneet koulutukseen osallistuneita johtajia ja vaikuttavuu-

den merkkejä on nähtävissä koko työyhteisössä johtajien innostuneisuuden ja motivoi-

tumisen johdosta tapahtuneen työn kehittämisen vuoksi. (Kiiskilä 2003, 49, 77.)

Lisäksi yksi koulutuksen vaikuttavuuden arviointi on Jyväskylän yliopiston erityispe-

dagogiikan laitokselle tehty arviointi pro gradu työnä ratkaisu- ja perhekeskeisen työn

koulutuksen vaikuttavuudesta. Työssä on arvioitu Rauman perhetukikeskuksen ja so-

siaaliviraston sosiaalityön yksikön työntekijöiden käymän koulutuksen vaikuttavuutta
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käytännön työhön. Arviointi on tehty kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmin vertai-

levana tutkimuksena. Aineisto on hankittu kyselylomakkeiden avulla, jotka koulutuk-

seen osallistuneet työntekijät ovat täyttäneet heti koulutuksen päätyttyä sekä puoli

vuotta koulutuksen jälkeen se on osittain käsitelty kvalitatiivisin menetelmin. Tutki-

muksessa on selvitetty ratkaisukeskeisten tekniikoiden käytössä ja yhteistyön tekemi-

sessä tapahtuneita muutoksia sekä käsityksiä ja mielipiteitä koulutuksesta ja työmene-

telmästä. (Kuusisto 1999, 2, 6 7.)

Tutkimustuloksien mukaan ratkaisu- ja perhekeskeisten työmenetelmien käyttö on

lisääntynyt koulutuksen jälkeen. Koulutukseen osallistuneet työntekijät ovat päässeet

tutustumaan kaupungin kaikkiin lastensuojelun työntekijöihin ja saaneet yhteisentyö-

menetelmän, mitä pidettiin hyvänä. Koulutuksen myötä osallistujat ovat saaneet uutta

mielenkiintoa työhönsä. (Kuusisto 1999, 72.)

5 TUTKIMUS

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimushaasteet

Opinnäytetyön tarkoituksena on arvioida Uudistuva perhetyö -koulutuksen vaikutta-

vuutta. Tavoitteena on arvioida uudistuva perhetyö -koulutuksen vaikuttavuutta

käytännön perhetyöhön. Tutkimushaasteet on johdettu koulutuksen tavoitteista. Tut-

kimushaasteena on selvittää, mitä koulutukseen osallistuneet tietävät ja osaavat laadul-

lisesti toisella tavalla kuin ennen koulutusta.

Tutkimushaasteeseen liittyvät tutkimuskysymykset ovat:

1. Toteutuivatko koulutukselle laaditut tavoitteet?

2. Ovatko osallistujat saaneet vahvistusta aiempiin työkäytäntöihin?

3. Ovatko työkäytännöt muuttuneet?

4. Onko työnkuva muuttunut koulutuksen jälkeen?

5. Miten työkäytännöt ja työnkuva ovat muuttuneet?
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5.2 Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu

Opinnäytetyössä on kysymys sekä laadullisesta että määrällisestä tutkimuksesta. Käy-

tettäessä laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä, saadaan kaikki kerätty materi-

aali hyödynnettyä mahdollisimman tarkkaan eikä materiaalia häviä. Tutkimus kohdis-

tuu ainutkertaiseen tapaukseen. Hirsjärven ym. (2007) mukaan kvalitatiivisessa tutki-

muksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja kohdetta pyritään tutki-

maan mahdollisimman monipuolisesti. Todellisen elämän kuvaamisessa on otettava

huomioon, että todellisuus on moninainen ja että tapahtumat muovaavat toinen toisi-

aan samanaikaisesti ja niin onkin mahdollista löytää monen suuntaisia suhteita. Kvali-

tatiivisessa tutkimuksessa kohdejoukko valitaan tarkoituksen mukaisesti ja tapauksia

käsitellään ainutlaatuisina. (Hirsjärvi ym. 2007, 157, 160.)

Tutkimuksen kohdejoukko muodostuu Uudistuva perhetyö -koulutuksen 13 osallistu-

jasta. Tutkimuksen aineisto koostuu neljästä osasta. Ensimmäiset kolme osaa ovat

koulutuksen järjestäjien keräämät henkilökohtaiset ura- ja kehittymissuunnitelmat,

koulutuksen kokonaisarviointilomakkeet sekä oppimisympäristön arviointilomakkeet,

jotka kerätty koulutuksen alussa, sen aikana ja välittömästi sen jälkeen. Nämä aineis-

tot ovat olleet valmiina ja niihin en ole pystynyt vaikuttamaan. Koulutuksen osallistu-

jat ovat tehneet opintojen alkaessa opettajan ja mentorin kanssa yhteistyössä henkilö-

kohtaisen ura- ja kehittymissuunnitelman, johon on kirjattu osallistujan tämän hetken

osaaminen ja vahvuudet työssä sekä kehittämistavoitteet ja suunnitelmat koulutuksen

ajaksi. Kehittämistavoitteet ja suunnitelmat ovat työelämästä nousseita kehittämisen

kohteita. Suunnitelma on ollut ura ja ammatillinen kehittyminen opintojakson itsenäi-

sen työskentelyn tehtävä (liite 4). Koulutuksen jälkeen on arvioitu, ovatko tavoitteet ja

suunnitelmat toteutuneet.

Jyväskylän ammattiopiston oppisopimuskeskus keräsi osallistujilta palautetta oppi-

misympäristöstä koulutuksen aikana ja jälkeen yhteensä neljä kertaa. Lomake (liite 5)

on kolmesivuinen, mutta sain opinnäytetyöhön käytettäväksi aineistoksi vain lomak-

keen viimeisen sivun. Palautelomakkeen viimeinen sivu koskee oppimisympäristön ja

työssä oppimisen arviointia. Lomakkeessa on strukturoituja väittämiä. Osallistujan on

täytynyt ympyröidä mielestään sopivin arvosana asteikolla 1 – 5, jossa 1 on täysin eri

mieltä ja 5 täysin samaa mieltä. Lomakkeessa oli seuraavat väittämät: työssä oppimi-

sen ohjaus on ollut riittävää, työssä oppiminen on ollut oppimistavoitteita tukevaa,
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työtehtävät ovat olleet monipuolisia, työtehtävät ovat olleet oppimistavoitteita tukevia,

työympäristön ilmapiiri on ollut oppimiseen kannustavaa, oppilaitoksen antama tieto-

puolinen opetus on ollut oppimistavoitteita tukevaa, koulutuksen järjestäjän (oppiso-

pimuskeskus, oppisopimustoimisto tai vastaava) palvelu oli hyvää. Lisäksi kysyttiin

avoimella kysymyksellä lisätietoja ja kehittämisehdotuksia sekä onko tietopuolinen

opetus ja tutkinnon suorittaminen edistynyt suunnitellun sisällön ja aikataulun mukai-

sesti.

Koulutuksen kokonaisarviointilomakkeessa on arvioitu koulutukseen liittyviä asioita

asteikolla 1 – 5, jossa 1 on heikko ja 5 erittäin hyvä. Lisäksi on avoimella kysymyk-

sellä pyydetty perusteluja arvosanalle. Lomakkeessa on seuraavat arvioitavat kohdat:

koulutuksen kokonaisarviointi, koulutuksen tavoitteiden toteutuminen, kontakti- ja

etäjaksojen kokonaisuus, koulutuksen hyöty työssäni, kouluttajien asiantuntijuus, oma

panostukseni opiskeluun ja käytännön järjestelyt. Lisäksi kysytään, suositteleeko vas-

taaja koulutusta muille sekä kehittämisehdotuksia.

Neljännen aineiston osan keruumenetelmänä on aiemmin kerätyn aineiston pohjalta

laatimani palautelomake (liite 6), jonka tarkoituksena on kartoittaa koulutuksen vai-

kuttavuutta, kun koulutuksen päättymisestä on kulunut melkein vuosi. Palautelomake

tehdään survey-tutkimuksen menetelmin eli kyselynä. Kyselylomakkeen avulla tietoa

voidaan kerätä arvoista ja asenteista, käyttäytymisestä ja toiminnasta, tosiasioista, tie-

doista, sekä mielipiteistä, käsityksistä ja uskomuksista. Kyselylomakkeessa on voi

pyytää arviointia toiminnalle tai mielipiteille. Siinä voi olla asteikkoihin perustuvia,

avoimia sekä monivalintakysymyksiä. (Hirsjärvi ym. 2007, 192.)

Kysely toteutetaan sähköisenä postikyselynä eli kyselylomake lähetetään saatekirjaan

kanssa osallistujille sähköpostin välityksellä. Saatekirjeessä (liite 7) kehotetaan otta-

maan yhteyttä, mikäli vastaanottaja ei saa liitetiedostona olevaa kyselyä auki, jolloin

hänelle lähetetään kysely postitse. Postikyselyn etuina on nopeus ja vaivaton aineiston

saanti. Ongelmana on vastaamattomuus eli kato, joka riippuu vastaajajoukosta ja ai-

heesta. Tässä tapauksessa mahdollisen kadon syynä saattaa olla esimerkiksi taito käyt-

tää sähköpostia. Postikyselyä joudutaan usein karhuamaan ja tämä toistetaan yleensä

kahdesti, jolloin toisella kerralla lähetetään uusi kyselylomake. Vastausprosentti pos-

tikyselyssä vaihtelee 30–80 % välillä. (Hirsjärvi ym. 2007, 191.)
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Kyselylomakkeen kysymykset voidaan muotoilla monella eri tavalla. Useimmiten

kysymykset ovat joko avoimia, monivalinta- tai asteikkoihin perustuvia kysymyksiä.

Lisäksi näitä voidaan sekoittaa keskenään niin, että esimerkiksi monivalintakysymyk-

sen vastausvaihtoehtojen jälkeen esitetään avoin kysymys. (Hirsjärvi 2007, 193 195.)

Palautelomakkeen kysymykset noudattelevat samaa linjaa kuin koulutuksen kokonais-

arviointilomakkeen kysymykset, koska näin vastausten vertaileminen sujuu helpom-

min. Lomake koostuu kolmesta osiosta, jossa ensimmäisessä kartoitetaan vastaajan

taustatietoja, toisessa arvioidaan koulutusta arvosanoin ja avoimin kysymyksin ja

kolmannessa arvioidaan sanallisesti koulutuksen vaikutusta käytännön työhön. Kyse-

lylomakkeen testaamiseksi lähetin sen kolmelle uudistuva perhetyö – koulutuksen

osallistujalle, joista vain yksi palautti lomakkeen täytettynä. Sen perusteella ei muu-

toksia lomakkeeseen tullut. Kyselylomakkeita karhusin yhden kerran.

5.3 Aineiston käsittely

Analysoin aineiston sisällönanalyysi -menetelmällä. Sisällönanalyysi tai sisällön erit-

tely on laadullisen tutkimuksen paljon käytetty ja keskeinen menetelmä, jossa tutki-

taan lähinnä kielellistä aineistoa erilaisten sisällöllisten luokittelujen avulla. Sisällön-

analyysiä käyttäen samaa aineistoa voidaan kuvata sekä määrällisesti että laadullisesti.

Tarkoituksena on järjestää aineisto selkeämmin ja tiiviimmin kuin mitä alkuperäisai-

neisto on. Tiedon on kuitenkin pysyttävä samana vaikka aineistoa tiivistetään. (Jyrhä-

mä 2004, 223–225.)

Määrällisessä eli kvantitatiivisessa sisällönanalyysissä tulokset kuvataan tilastollisesti.

Laadullisessa eli kvalitatiivisessa sisällönanalyysissä tulokset voidaan esittää joko

tilastollisesti tai käsitteenä valitun lähestymistavan mukaan. Lähtökohtana analyysille

voi olla jokin teoria, jolloin tulokset usein kuvataan tilastollisesti tai analyysi voi olla

aineistolähtöinen, jolloin tulokset esitetään käsitteenä. Myös näiden välimuoto on

mahdollinen, jolloin teoriasta ja aineistosta kehitetään systemaattinen sisällönanalyysi.

Sisällönanalyysissä muodostetaan sisältöluokkia, joita tulee olla riittävästi, jotta tut-

kimusongelma pystytään kuvailemaan tyhjentävästi. Luokkien täytyy vastata tutki-

muskysymyksiä niin, että niiden avulla saadaan pätevät vastaukset. Sisältöluokkien

tulee olla sellaisia, että vastaus voidaan asettaa vain yhteen niistä. Luokitusyksikkönä

voi olla esimerkiksi sana, lausuma tai ”juttu”.  Avoimia kysymyksiä luokiteltaessa
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aineiston kuvaamisen luokittelu voidaan tehdä vastausten perusteella. (Jyrhämä 2004,

228, 229.)

Tässä opinnäytetyössä sisällönanalyysia käytetään aineistolähtöisesti. Sekä henkilö-

kohtaisten ura- ja kehittymissuunnitelmia että koulutuksen kokonaisarviointilomakkei-

ta läpikäydessäni huomasin, että aineistoista alkoi hahmottua samoja teemoja. Listasin

saman teeman alle kuuluvat vastaukset yhteen ja niistä muodostuivat seuraavat luokat:

asiakkaiden kohtaaminen ja dialogi, lapsen kanssa työskentely, työote, työmenetelmät

ja työvälineet, dokumentointi, mielenterveys- ja päihdetyö, yhteiskunnallinen tietä-

mys, moniammatillinen työ sekä ammatillinen kehittyminen. Nämä teemat esiintyivät

myös perhetyön kirjallisuudessa.

Koulutuksen kokonaisarviointilomakkeiden arvosanat, oppimisympäristön arviointi-

lomakkeet sekä koulutuksen jälkeen tehtyjen palautelomakkeiden toinen osio, jossa on

annettu arvosanoja, käsitellään havainnollistavien kuvioiden avulla. Kuvioissa pylväät

ilmaisevat arvosanan prosentuaalista osuutta kaikista vastauksista. Lisäksi tulokset on

esitetty sanallisesti.

6 TUTKIMUSTULOKSET

6.1 Henkilökohtaiset ura- ja kehittymissuunnitelmat

Koulutuksen osallistujat pitivät työssään yhtenä selkeänä osaamisalueena sekä myös

kehittämiskohteena asiakkaiden kohtaamista ja dialogia heidän kanssaan. He nime-

sivät omiksi vahvuuksiksi koulutuksen alussa hyvät vuorovaikutustaidot, asiakkaan

oikeuksien kunnioittamisen, tasavertaisuuden ja empaattisuuden. Vahvuutena pidettiin

myös muutosvalmiutta, erilaisuuden kohtaamista sekä ristiriitojen sietämistä. Osa

osallistujista piti huolen arviointia ja puheeksi ottamista vahvuutenaan, kun taas toiset

kaipasivat siihen tukea ja rohkaisua koulutuksen avulla. Kehittämistavoitteena pidet-

tiin suunnitelmallisuuden lisäämistä asiakkaiden kohtaamisessa ja dialogissa, kieltei-

sen palautteen antoa rakentavasti ja voimavaralähtöisesti sekä kuuntelutaidon vahvis-

tamista. Tavoitteena oli myös oppia karsimaan tavoitteiden asettamista eikä laatia lii-

kaa tavoitteita kerralla asiakasperheiden tukemiseksi.



29

Koulutuksen päätyttyä kehittämistavoitteiden toteutumista arvioitiin. Suunnitelmalli-

suuden lisääntyminen oli toteutunut. Koulutuksen aikana suunnitelmat alettiin tehdä

asianmukaisesti ja ne arvioitiin kolmen kuukauden – puolen vuoden välein. Osalla

sitoutuminen arviointien tekoon oli vielä työn alla. Työskentelyn tavoitteet konkreti-

soituivat suunnitelmallisuuden avulla ja ne olivat muuttuneet realistisemmiksi toteut-

taa. Toisaalta oli huomattu, että liiallista suunnitelmallisuutta tuli välttää ja suunnitel-

mien tuli olla joustavia. Dialogin asiakasperheiden ja työntekijöiden välillä kerrottiin

kehittyneen ja työntekijät olivat oppineet selventämään itselleen asiakkaan sanomaa

entistä tarkemmin. Myös avoimuuden ja huolen puheeksioton kerrottiin lisääntyneen.

Työntekijän omien näkemysten esille tuominen ja perheen näkemyksien kysyminen

oli helpottunut koulutuksen aikana. Omien näkemyksien esille tuominen asiakkaalle ja

yhteistyökumppaneille oli helpottunut koulutuksen tuoman varmuuden vuoksi. Myös

yhteydenotot uusiin asiakkaisiin tuntuivat aiempaa helpommilta.

Lapsen kanssa työskentelyssä osaamisalueena ja vahvuutena osallistujat pitivät yh-

teyden muodostamista lapseen sekä kohtaamista lapsen kanssa. Vahvuutena pidettiin

myös sitä, että työntekijä tuo ilmi olevansa lapsen asialla sekä sitä, että huomaa lapsen

vahvuudet ja kertoo ne lapselle ääneen. Kehittämistavoitteena pidettiin lapsen koko-

naistilanteen hahmottamista ja ymmärtämistä, lapsen kehitystasoista kohtelua ja nuor-

ten paikan hahmottamista perhetyössä. Koulutuksen aikana kerrottiin saaneen lisää

tietoa nuorten koulumaailmasta ja samalla nousseen kysymyksiä nuorten paikasta per-

hetyössä. Oli myös huomattu, että saman perheen eri-ikäiset on huomioitava eri taval-

la.

Työotteessa vahvuutena osallistujat pitivät positiivista asennetta työhön, kykyä arvi-

oida ja analysoida omaa työskentelyään kriittisesti. Kehittämishaasteina nähtiin innos-

tuksen ja motivaation säilyttämistä työhön, omatoimista päätöksentekoa ja työn ”rää-

tälöimisen” merkityksen ymmärtämistä. Innostuksen ja motivaation säilyttämistä työ-

hön arvioitiin oman ammatillisen sietokyvyn rajojen tiedostamisella ja kieltäytymisel-

lä. Koulutuksen myötä oli ymmärretty, että perhetyöntekijä ei tee asioita asiakkaan

puolesta ja johonkin on vedettävä raja asiakkaan tukemisessa ja auttamisessa. Oli

myös ymmärretty, ettei aina perhetyö ole ratkaisu ongelmiin vaan joskus asiakas on

ohjattava muiden palveluiden piiriin. Koulutuksen aikana oli huomattu perhetyön mo-

ninaisuus ja laajuus: perhetyön tehtävä vaihtelee ensisijaisena avohuollon tukitoimena
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ja viimesijaisena mahdollisuutena. Työelämänvaihtotehtävän myötä eräs opiskelijoista

oli tullut tuntemaan vuorotyön asettamat rajoitukset systemaattiselle työskentelylle.

Toinen taas kertoi saaneensa vahvistusta päivähoidon merkitykselle avohuollon tuki-

toimena.

Työmenetelmissä ja työvälineissä vahvuuksiksi osallistujat mainitsivat arjen taitojen

hallitsemisen, vanhemmuuden roolikartan, käsikynkkä -menetelmän, tunnesäätila-,

vahvuus-, ja nallekortit, säätilamaton, lapsen tunteet -satukirjasarjan, ETA -kortit sekä

läheisneuvonpidon. Toisaalta nämä työmenetelmät ja -välineet mainittiin myös kehit-

tämistavoitteina. Työvälineitä haluttiin oppia käyttämään monipuolisesti sopivissa

tilanteissa eritoten vanhemmuutta tukien, samalla lapsen ääntä kuuluvaksi tuoden.

Erilaisten työmenetelmien käyttöön toivottiin myös rohkaisua sekä tietoa uusista vas-

takehitetyistä menetelmistä ja välineistä. Kehittämistavoitteiden toteutumisen arvioin-

nissa todettiin, että työvälineiden käytöstä tulee olla hyötyä asiakastyössä eli niiden on

oltava tarkoitukseen soveltuvia. Ei siis riitä, että käyttää jotain työvälinettä vain sen

vuoksi, että voi sanoa käyttäneensä sitä vaan siitä on oltava asiakkaalle konkreettista

hyötyä. Työvälineet nähtiin ensisijaisesti keskustelun apuvälineiksi ja niiden käyttöön

oli saatu rohkeutta. Opiskelijat kertoivat kokeilleensa heille uusia työvälineitä: vauva-

perheen tikkataulua, verkostokarttaa ja päihdejanaa ja niistä oli ollut hyötyä käytännön

työssä. Myös uusien työmenetelmien kehittämiseen oli saatu ideoita.

Dokumentointia pidettiin haastavana. Kehittämistavoitteeksi nimettiin olennaisten

asioiden löytäminen ja kirjaaminen. Kirjaamisesta haluttiin saada lyhyt ja ytimekäs,

tärkeimmät seikat sisältävä asianmukainen asiakirja. Vahvuutena dokumentoinnissa

pidettiin hyvien asioiden löytämistä ja kirjaamista. Koulutuksen lopussa ymmärrettiin

kirjaamisen tärkeys ja se osattiin sisällyttää työaikaan. Dokumentointi rinnastettiin

asiakkaan kanssa tehtävään työhön. Siihen oli saatu varmuutta ja se oli asianmukaista.

Työelämänvaihdon avulla oli päästy tutustumaan lastensuojelulaitosten kirjaamiskäy-

täntöihin.

Yhdeksi vahvuudeksi osallistujat nimesivät moniammatillisen työn ja siinä etenkin

työnjako ja vuorottelu työparin kanssa koettiin omaksi osaamisalueeksi. Kehittämista-

voitteena moniammatillisessa työssä pidettiin verkostotyön kehittämistä ja yhteistyön

lisäämistä sosiaalityöntekijän ja muun verkoston kanssa. Suunnitelmana oli myös lisä-

tä palveluista tiedottamista asiakkaille ja heidän ohjaamistaan eri palveluiden piiriin.
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Koulutuksen jälkeen osallistujat kertoivat, että he ovat oppineet tiedostamaan yhteis-

työn tärkeyden eri toimijoiden kanssa ja että he pyrkivät tietoisesti muuttamaan toi-

mintatapaansa yhteistyöhakuisemmaksi. Esimerkiksi neuvolan kanssa oli lisätty yh-

teistyötä kertomalla omasta huolestaan asiakasta koskien neuvolaan ja olleensa yhtey-

dessä neuvolaan myöhemminkin. Erityisesti asiakkaan verkoston kartoittaminen ni-

mettiin tärkeäksi ja kerrottiin, että jatkossa aikoo keskittyä lapsen verkoston rakenta-

miseen. Työparityöskentely oli tehostunut ja muuttunut suunnitelmalliseksi: työpari-

työskentelyn merkitys ja tärkeys oli avautunut. Oli huomattu, että asiakastyössä on

tärkeää vuorotella alusta saakka, yhteisistä tavoitteista kiinni pitäen. Sosiaalityönteki-

jöiden kanssa yhteistyö oli kehittynyt niin, että tapaamisajat sovittiin tarkemmin kuin

aiemmin.

Ammatillisessa kehittymisessä osallistujat pitivät vahvuutenaan koulutuksen alkaes-

sa omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tiedostamista sekä oppimisen halua. Ke-

hittämistavoitteena oli koulutuksen avulla työnkuvan selkiytyminen ja jatkokoulutuk-

seen hakeutuminen ammattikorkeakouluun sosionomi(AMK)tutkintoon. Tavoitteena

oli pystyä näkemään työssä onnistumiset, perhetyön profiilin selkiytyminen ja perhe-

työn kehittäminen. Suunnitelmana oli myös saada tukea mentorilta ja vertaisryhmältä.

Osallistujat kertoivat, että uusi lastensuojelulaki tuottaa joiltain osin epäselvyyksiä ja

tähän toivottiin selvennystä. Esimerkiksi käsite huostaanotto oli epäselvä sekä huos-

taanoton perusteet ja avohuollon tukitoimen kriteerit. Lisäksi toivottiin yleistä tietoa

yhteiskunnallisista ongelmista.

Koulutuksen jälkeen perhetyön ja oman itsen arvostus oli lisääntynyt ja oman rooli

perhetyöntekijänä oli löytynyt. Työn rajaaminen oli kehittynyt. Työnkuva oli selkiy-

tynyt ja uusia työmuotoja oli alkanut syntyä. Kerrottiin saaneen myös uusia työtehtä-

viä. Lisäksi mainittiin, että oli oppinut tiedostamaan omat heikkoutensa ja pyrkii tie-

toisesti toimimaan toisin. Perhetyötä ja perhepalveluita koskevan yhteiskunnallisen

keskustelun seuraaminen oli lisääntynyt, uuteen lastensuojelulakiin perehtyminen oli

alkanut ja perheen aseman asiantuntijuus oli kasvanut. Myös ajankohtaisten asioiden

seuraaminen lehdistä oli lisääntynyt ja monikulttuuriset taidot olivat kehittyneet. So-

sionomi(AMK)koulutukseen hakeutuminen oli toteutunut ja uudistuva perhetyö -

koulutuksen avulla oli pystynyt myös soveltamaan aiemmassa koulutuksessa opiske-

lemaansa voimavaralähtöistä työotetta. Omalta mentorilta oli saatu hyviä ohjeita ja

vertaistukea pidettiin hyvänä. Koulutusta pidettiin hyvänä kokemuksena ja se lisäsi
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jaksamista työssä. Mielenterveys- ja päihdetyöstä toivottiin saavan lisää tietoa koulu-

tuksen aikana, vaikka toisaalta mainittiin myös, että vahvuutena on nähdä päihdeperhe

lapsen silmin. Päihdetyöstä kerrottiin saaneen paljon uutta tietoa. Tavoitteena oli pe-

rehtyä alan kirjallisuuteen ja sen kerrottiinkin toteutuneen.

6.2 Oppimisympäristön arvioinnit

Osallistujat ovat täyttäneet oppimisympäristön arvioinnit neljä kertaa ja olen laskenut

näistä keskiarvon, koska arvosanoilla ei ole suuria vaihteluita eri vastauskertojen kes-

ken. Lomakkeessa tarkoitetut työssä oppiminen, työtehtävät ja työympäristö liittyy

kaikkeen siihen, missä opiskelija on työssä oppimassa, siis myös omaan työpaikkaan.

Oppimistehtävät liittyvät tietopuoliseen koulutukseen. Lomakkeissa on arvosana-

asteikko 5 täysin samaa mieltä – 1 täysin eri mieltä. Tulkinnanvaraiseksi jää arvosana

kolme, joka voi tarkoittaa sitä, ettei vastaaja osaa sanoa, mitä mieltä on. Sitä voidaan

pitää myös vastauksena, jolloin vastaaja on väittämän kanssa joiltakin osin samaa

mieltä, mutta täysin saman verran joiltain toisilta osin eri mieltä.
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KUVIO 2. Työssä oppimisen ohjaus on ollut riittävää.

Työssä oppimisen ohjausta pidettiin pääosin riittävänä (kuvio 2). 6 % vastaajista koki

ohjauksen riittämättömäksi ja 46 % piti sitä riittävänä.
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KUVIO 3. Työssä oppiminen on ollut oppimistavoitteita tukevaa.

Työssä oppimista pidettiin oppimistavoitteita tukevana (kuvio 3). Täysin samaa mieltä

väittämän kanssa oli 29 % vastaajista. 39 % vastaajista koki, että työssä oppiminen

olisi voinut tukea tavoitteita huomattavasti enemmän tai työssä oppiminen on osittain

tukenut oppimistavoitteita ja osittain ei.
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KUVIO 4. Työtehtävät ovat olleet monipuolisia.

Työtehtäviä pidettiin monipuolisina (kuvio 4.) 84 % vastaajista oli sitä mieltä, että

työtehtävät olivat monipuolisia.
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KUVIO 5. Työtehtävät ovat olleet oppimistavoitteita tukevia.

Työssä tapahtuneita työtehtäviä pidettiin koulutuksen oppimistavoitteita tukevina (ku-

vio 5). Valtaosa vastaajista oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän kanssa.
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KUVIO 6. Työympäristön ilmapiiri on ollut oppimiseen kannustava.

Lähes kaikki vastaajat pitivät työympäristön ilmapiiriä oppimiseen kannustavana (ku-

vio 6). 94 % vastaajista oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väittämän kanssa.
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KUVIO 7. Oppilaitoksen antama tietopuolinen opetus on ollut oppimistavoitteita tukevaa.
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Oppilaitoksen antamaa tietopuolista opetusta pidettiin oppimistavoitteita tukevana

(kuvio 7). Samaa mieltä väittämän kanssa oli 72 % vastaajista sekä lisäksi täysin sa-

maa mieltä 19 % vastaajista. Opetukseen on oltu tyytyväisiä.
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KUVIO 8. Koulutuksen järjestäjän palvelu oli hyvää.

Koulutuksen järjestäjällä tässä kyselyssä tarkoitetaan oppisopimuskeskusta ja sen pal-

velu koettiin pääosin hyvänä, mutta osa on kokenut sen puutteellisena tai huonona

(kuvio 8). Eri mieltä väittämän kanssa oli 19 % vastaajista.

6.3 Koulutuksen kokonaisarviointilomakkeet

Koulutuksen kokonaisarviointilomakkeen oli täyttänyt 11 opiskelijaa. Lomakkeen eri

kohdat oli arvioitu numeroin asteikolla 5 - 1, jossa 5 oli erittäin hyvä, 4 hyvä, 3 kohta-

lainen, 2 välttävä ja 1 heikko. Arvosanaa oli pyydetty perustelemaan sanallisesti.
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KUVIO 9. Koulutuksen kokonaisarviointi.
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Ensimmäisenä arvioitiin koulutuksen kokonaisuutta (kuvio 9). Uudistuva perhetyö -

koulutusta erittäin hyvänä pitäneet mainitsivat hyvinä puolina koulutuksen monipuoli-

suuden ja laajuuden. Erinomaisena koulutusta pidettiin myös siksi, että siinä oli huo-

mioitu opiskelijoiden aiempi koulutus ja työkokemus tehtävissä ja sisällöissä. Koulu-

tuksen laajaa kokonaisuutta kiiteltiin ja sitä pidettiin ajantasaisena. Tehtävänantoihin

toivottiin selvempää ohjeistusta ja tiedonkulkua pidettiin ontuvana. Työnantajalta toi-

vottiin enemmän kannustusta opintoihin. Tiedon kulussa oli puutteita ja koulutusta

pidettiin hajanaisena. Lähiopetuspäiviä toivottiin nykyistä enemmän.

”Hyvä, laaja kokonaispaketti. Kotitehtävät palvelivat hyvin työn kehit-

tämistä.”

”Aloitus oli niin hapuilevaa kun ei ollut opiskellut pitkään aikaan. Olisi toivo-

nut tehtäviin selvempää ohjeistusta.”

”Hajanainen. Kontaktipäiviä enemmän. Suunnittelu ”vajavaista” ”.
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KUVIO 10. Koulutuksen tavoitteiden toteutuminen.

Koulutuksena tavoitteiden toteutumista pidettiin hyvänä (kuvio 10). Tietoa saatiin

lisää ja myös vahvistusta jo olemassa olevaan tietoon. Henkilökohtaisiin tavoitteisiin

oli päästy ja niiden oli arveltu jäävän elämään koulutuksen jälkeenkin. Työelämävaih-

to ei toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Työelämävaihtoa pidettiin epäselvänä eikä se

kaikilta onnistunut.
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”Oppinut käyttämään eri lähteitä tiedon saamiseksi. Yhteistyö lisääntynyt mui-

den toimijoiden kanssa.”

”Työnkierto oli hyvin epävarmaa (kuka järjestää?). Tietoa tuli lisää ja vahvis-

tusta jo olemassa olevaan.”
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KUVIO 11. Kontakti- ja etäjaksojen kokonaisuus.

Kontaktipäiviä pidettiin koulutuksessa onnistuneimpana (kuvio 11). Niiden sisältö oli

hyvä, luennoitsijat olivat ammattitaitoisia ja päivät oli hyvin järjestetty. Vuoropuhelua

ja vertaisoppimista muiden alan ammattilaisten kanssa kiiteltiin. Etäjaksojen itsenäisiä

tehtäviä pidettiin vaativina, mutta antoisina. Ne olivat tukeneet kontaktijaksojen ope-

tusta. Etätehtävien tekoon annettua aikaa pidettiin riittävänä. Kontaktipäiviä toivottiin

olevan useammin ja niiden ohjelmaa toivottiin aiemmin.

”Tässä työtilanteessa kontaktipäivien määrä hyvä. Etätehtäviä sopiva määrä,

vaikka laajuus välillä hirvitti.”

”Omat aukkopaikat tiedoissa ja taidoissa tulivat täydemmiksi.”

”Ehkä olisi voinut olla lyhyempi välikontaktipäivillä kuin 1 kk. Vaikka puolen

päivänkin kokoontuminen.”
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KUVIO 12. Koulutuksen hyöty työssäni.

Koulutusta pidettiin erittäin hyödyllisenä (kuvio 12). Opintokokonaisuuksien ajankoh-

taisuutta pidettiin erittäin hyvänä ja koulutus antoi uusia näkökulmia työhön. Koulutus

oli lisännyt varmuutta työhön ja helpottanut asioiden puheeksi ottamista. Työn kehit-

tämiseen oli saatu hyödyllistä tietoa työelämän kehittämistehtävän avulla. Työelämä-

vaihtoa pidettiin antoisana kokemuksena.

”Mikään oppimani ei ole turhaa tässä työssä. Tulen hyödyntämään aivan kaik-

kea jossain vaiheessa.”

”Sain työvälineitä perheiden kanssa tehtävään työhön.”
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KUVIO 13. Kouluttajien asiantuntijuus.
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Opettajien ja ulkopuolisten luennoitsijoiden asiantuntijuutta pidettiin erittäin hyvänä

(kuvio 13). Opettajien kiinnostusta opiskelijoiden käytännön työhön kiiteltiin. Myös

opiskelutovereiden asiantuntijuutta kehuttiin.

”Osattu hyvin katsoa mikä liittyy työhömme.”
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KUVIO 14. Materiaalin taso.

Materiaalin tasoa pidettiin hyvänä ja käyttökelpoisena työhön (kuvio 14). Materiaalia

pidettiin helposti luettavana ja sitä oli riittävästi.

”Koulutus sisälsi paljon luettavaa materiaalia, johon aion paneutua vielä uu-

destaan myöhemmin.”
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KUVIO 15. Oma panostukseni opiskeluun.
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Omaa panostusta opiskeluun pidettiin pääasiassa hyvänä (kuvio 15). Tehtävien tekoon

paneuduttiin hyvin, mutta ajankäyttöä pidettiin riittämättömänä työn ohessa. Hyvänä

pidettiin sitä, että aiempaa opittua pystyi hyödyntämään opiskelussa.

”Ylitin itseni, huomasin että opiskelu onnistuu.”
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KUVIO 16. Käytännön järjestelyt.

Käytännön järjestelyjä pidettiin hyvänä (kuvio 16). Aikatauluja pidettiin täsmällisinä

ja koulutuspaikka hyvänä. Huonona mainittiin se, että tieto ja ohjeet tulivat usein ly-

hyellä varoitusajalla eikä valmistautumiseen jäänyt riittävästi aikaa. Myös työelämän-

vaihtotehtävää moitittiin. Toisaalta työnantajan ja työyhteisön tukea koulutukseen

pidettiin hyvänä.

”Työssäoppimistehtävä olisi voinut olla toisenlainen. Ehkä useampaakin per-

hettä tukevaan työhön lyhytaikaisempi tutustuminen.”
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KUVIO 17. Koulutuksen suositeltavuus.
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Kaikki opiskelijat suosittelivat koulutusta muille (kuvio 17). Koulutuksen laajuutta

pidettiin sopivana työn ohessa tehtäväksi. Koulutuksen sisällön kerrottiin vahvistavan

omaa osaamista ja sen sanottiin antavan lisää tietoa uudistuvasta perhetyöstä sekä

edistävän avarakatseista työotetta. Pitkään työssä olleelle koulutuksen kerrottiin anta-

van ryhdikkyyttä.

”Yksin työtä tekevälle suuri merkitys jaksamisen ja oman työhyvinvoinnin

kannalta.”

”Seutukunnallinen yhteistyö muiden perhetyöntekijöiden kanssa.”

Koulutuksen kokonaisarviointilomakkeen viimeisessä kohdassa opiskelijoilta pyydet-

tiin kehittämisehdotuksia. Kontaktiopiskelupäiviä toivottiin lisää. Samalla toivottiin,

että työnantajataho antaisi riittävästi aikaa ja ymmärrystä opiskelulle. Työelämävaih-

toa ehdotettiin toteutettavaksi lyhyinä tutustumisina erilaisiin perhetyön työpaikkoi-

hin. Myös työnantajan vastuuta työelämävaihdon suunnittelusta painotettiin ja sitä

toivottiin lisättävän. Lisäksi toivottiin erilaisia koulutuksia liittyen parisuhteeseen,

lasten erityistarpeisiin ja vanhemmuuden arviointiin.

”Voisi järjestää perhetyön ”ideapäivät” ”hullun hauskat päivät” joissa kaikki olisi

mahdollista. Syntyisi samalla uusia ideoita. Ehkä hyvääkin.”

6.4 Palautelomakkeet koulutuksen jälkeen

Lähetin palautelomakkeet kaikille 13 uudistuva perhetyö -koulutukseen osallistuneille.

Lomakkeita palautettiin täytettynä 8. Lisäksi yksi opiskelija lähetti lomakkeen sähkö-

postin liitteenä, mutta liitetiedosto oli viallinen. Tätä lomaketta en voinut ottaa huomi-

oon tuloksissa. Vastausprosentti on 62 eli se on korkea.
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KUVIO 18. Koulutuksen tavoitteet toteutuivat hyvin.

Koulutuksen tavoitteena oli lisätä osallistujien valmiuksia uudistuvassa perhetyössä ja

osallistujat kokivat saavuttaneensa tavoitteet hyvin (kuvio 18). Verrattaessa välittö-

mästi koulutuksen jälkeen tehtyyn kyselyyn vastaajat kuitenkin kokivat, että tavoittei-

siin ei ole päästy niin hyvin, kuin alun perin arvioitiin. Lasten näkyväksi tekemisen

valmiudet koettiin vahvistuneen ja yhteistyö eri tahojen kanssa selkiytyneen. Lasten-

suojeluun liittyviin asioihin oli saatu kertausta ja niitä oli päivitetty uuden lastensuoje-

lulain mukaiseksi.

”Pääsin hyvään alkuun, uusi organisaatio ja sen tuomat isot muutokset alkutekijöissä

mutta suunta oikea…”

”Uupe-koulutuksen ansiosta minun valmiudet parantuivat entisestään ja täydensivät

aikaisempaa hyvää koulutustani.”

”Päivitin uusia tietoja lastensuojelun asioista. Selkiyttänyt moniammatillista yhteistyö-

tä.”
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KUVIO 19. Koulutuksesta on ollut hyötyä työelämässä.
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Työelämässä koulutus on koettu hyödylliseksi (kuvio 19). Koulutus on kasvattanut

osallistujien rohkeutta ja varmuutta työhön sekä lisännyt työn tavoitteellisuutta. Se on

myös auttanut tunnistamaan ja tunnustamaan omia heikkouksia työntekijänä. Koulutus

on lisännyt myös valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön muiden toimijoiden

kanssa. Lisäksi koulutuksen myötä on työssä korostunut entistä enemmän lapsen nä-

kökulman huomioiminen.

”Vahvistanut ”lapsen äänenä” toimimista.”

  ”Yhteistyö päivähoidon kanssa parantunut. Yhteistyökaavaketta viety kaikkiin kun-

nan päiväkoteihin.”

”Soveltaen tietoa käytännön tilanteissa.”
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KUVIO 20. Koulutuksesta saatua ja koulutuksen aikana syntynyttä materiaalia on pystytty hyvin

hyödyntämään työelämässä.

Materiaalin hyödynnettävyys on ollut hyvää (kuvio 20). Materiaalia on käytetty esi-

merkiksi lastensuojelutarpeen selvitystyöskentelyssä sekä asiakastyön dokumentoin-

nin apuna ja siihen on tarvittaessa palattu. Materiaalia on hyödynnetty myös siten, että

sitä on jaettu muille perhetyöntekijöille. Lisäksi materiaali on kannustanut perehty-

mään uuteen kirjallisuuteen lastensuojeluun ja perhetyöhön liittyen.

”Koulutusmateriaalista on hyötyä myös lastensuojelutyön kehittämisessä.”
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”Arjen ajankäyttökartta. Voimavarakeskeinen työote.”

”Tarpeen tullen (esim. jokin tietty tilanne perheessä).”

0
10
20
30
40
50
60
70

5 4 3 2 1

%-osuus
vastauksista

KUVIO 21. Osallistujat olivat melko tyytyväisiä koulutuksen kokonaisuuteen.

Koulutusta pidettiin laadukkaana ja innovatiivisena, mutta toisaalta myös vanhan tie-

don kertauksena sekä hajanaisena (kuvio 21). Kontaktipäivien sisältöä pidettiin erit-

täin hyvänä ja ajankohtaisena. Työelämän vaihtotehtävää pidettiin huonosti suunnitel-

tuna ja ohjeistettuna. Yksi osallistujista oli käynyt aiemmin Jyväskylän ammattikor-

keakoulun järjestämän perhetyön erikoistumisopinnot ja piti sisältöä paljolti samana

tämän koulutuksen kanssa.

”Erinomainen tietopaketti ja vaativat tehtävät antoi uutta oman ammattitaidon sekä

perhetyön kehittämiseen.”

”Annettiin myös mahdollisuus keskustella käytännön työhön liittyvistä asioista. Sopi-

vasti vaativa koulutus.”

”Oltiin vähän ”koekaniineja” uuden tyyppistä koulutusta luomassa.”

”Koulutus ensimmäinen tämäntyyppinen, haki vielä paikkaansa ja suunnitelmat muut-

tuivat kesken matkan.”

Koulutuksesta saatiin vahvistusta aiempiin työkäytäntöihin ja työmenetelmiin.

Koulutus on vahvistanut ajatusta, että perhetyötä on kehitetty oikeaan suuntaan. Eten-

kin lapsilähtöinen työote on saanut vahvistusta. Myös dokumentointiin kerrotaan saa-
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neen vahvistusta ja rohkeutta koulutuksen teoriaopintojen ansiosta. Yksi tärkeä vah-

vistuksen kohde on oman ammattitaidon ja osaamisen tunnistaminen sekä toisaalta

myös omien rajojen tunnistaminen. Luottamus omiin kykyihin on noussut koulutuksen

jälkeen. Vaikeimpienkin asioiden esille ottaminen on helpottunut luottamuksen myötä.

Vahvistusta saatiin harjoittelujaksolla käytännön työssä toimimiseen muilta työnteki-

jöiltä sekä keskustelemalla toisten opiskelijoiden kanssa.

”Vahvuutta siihen että oma osaaminen riittää, aina ei tarvita nopeaa ohjausta muual-

le.”

”Ehkä oman osaamisen arvostaminen ja sitä kautta rohkeus lisääntynyt käytännön

työssä. Pitkään työssä olleena oli pysähtymisen paikka katsoa mitä minä jo osaan ja

missä tarvitsen vahvistusta.”

”Oman työskentelyn ja perhetyön arvioiminen sekä kehittäminen pitää työmotivaation

korkeana. Uskon, että ammattitaitoni kehittyi koulutuksen ansiosta ja jaksan miettiä

myös jatkossa perhetyön kehittämistä sekä en jämähdä paikalleen luulemalla että

osaan nyt kaiken.”

Koulutuksen jälkeen osa työkäytännöistä ja menetelmistä muuttui. Menetelmiä on

alettu käyttää monipuolisemmin ja työhön on saatu uusia työvälineitä. Yhteistyö on

tiivistynyt eri toimijoiden kanssa ja on kehitetty myös yhteisiä työvälineitä esimerkiksi

päivähoidon kanssa. Työskentelyn aloittaminen, tavoitteiden laatiminen ja niihin pää-

semisen keinot ovat tarkentuneet ja jämäköityneet koulutuksen jälkeen, mutta siihen

kerrotaan vaikuttaneen koulutuksen lisäksi työyhteisön perhetyön kehittämisen muu-

tokset. Työkäytäntöjen ja menetelmien muuttumiseen on vaikuttanut erilaisiin materi-

aaleihin tutustuminen, oman ammatillisuuden kehittyminen sekä mallioppiminen työ-

elämävaihdossa ja toisten osallistujien kertomuksien kuunteleminen ja niistä mallin

ottaminen. Koulutuksen lisäksi muutokseen on vaikuttanut uudistuneen lastensuojelu-

lain tuomat vaatimukset.

”Sain ideoita työskennellä perheiden kanssa eri tavoin esim. erilaisia materiaaleja

apuna käyttäen.”
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”Ei koulutuksen myötä, mutta muuten tulee muutoksia esim. alkuarviointi ja välineit-

ten käyttö työssä lisääntyy.”

Oppimistehtävien kerrottiin vaikuttaneen käytännön työhön. Tehtäviä tehdessä asioi-

ta oli joutunut pohtimaan syvällisemmin ja niistä oli saanut paljon ajattelemisen aihet-

ta omaan työhön. Toisaalta tehtävien koettiin vievän aikaa muulta työltä ja jäävän

helposti irralliseksi.

”Tehtävät antoivat suuntaa ajatuksille mitä esim. käytännön harjoittelussa olisi hyvä

tarkastella huolella ja miettiä syvällisemmin.”

”Lisäsi kaaosta ja stressiä kaiken muun keskellä.”

Työelämänvaihto oli toteutunut koulutuksen aikana suurimmalla osalla vastaajista ja

he olivat kaikki tyytyväisiä kokemukseen. Työelämänvaihdon myötä oli alettu arvos-

tamaan omaa työtä enemmän. Myös ymmärrys perhetyöhön ja päivähoitoon oli lisään-

tynyt. Lisäksi oli saatu uutta tietoa maahanmuuttajaperheistä ja työskentelystä heidän

kanssaan. Koulutuksen jälkeen yhteistyö työelämänvaihtopaikan kanssa oli kasvanut

tuttuuden ja ymmärryksen myötä. Kaikilla työelämänvaihto ei ollut toteutunut.

”Sain uutta näkökulmaa perhetyöstä ja paljon ideoita perhetyön kehittämiseen. Osaan

myös arvostaa erilaisia tapoja tehdä perhetyötä. Se vahvisti tunnetta, että minulta löy-

tää osaamista sekä ammattitaitoa vaativaan lastensuojelutyöhön.”

”Harjoittelujakso mahdollisti sen mitä koulutukselta olin lähtenyt hakemaan eli nähdä

ja tehdä itse opiskeltavaa työtä käytännössä. ”

”Kaikille ei löytynyt vaihtajaa ja ei voinut muuten olla pois omasta työstä.”

Kaikki vastaajat kertoivat saaneensa koulutuksen aikana vertaistukea toisilta osallis-

tujilta. Keskustelut ja ryhmätehtävät toisten kanssa koettiin tukea antaviksi ja kannus-

taviksi. Niiden avulla on nähnyt omat vahvuutensa ja saanut luottamusta omiin kykyi-

hin. Vertaistuki lähensi työyhteisöä tapauksissa, joissa työyhteisöstä usea oli mukana

koulutuksessa.
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”Kokemusten jakaminen muiden perhetyöntekijöiden kanssa oli parasta tiedon sekä

tehtävien lisäksi. Työn kehittämistä voidaan myös tehdä pienissä työyhteisöissä ja

paikkakunnilla.”

”Keskustelujen kautta saanut vinkkejä omaan työhön. Varmuutta siihen, mitä perhe-

työn tulisi olla.”

Työnkuvaan ja tehtäviin työssä koulutus ei ole vaikuttanut. Osalla vastaajista koulu-

tus oli vaikuttanut palkkaukseen niin, että palkka oli noussut jo koulutuksen alussa

20 euroa kuussa. Suurimmalla osalla kouluttautuminen ei ole vaikuttanut palkkaan.

”Olen samoissa töissä ja tehtävän kuva on sama.”

”Kaikilla perhetyöntekijöillä sama peruspalkka.”

Aikuisten asiakkaiden kohtaamiseen ja dialogiin heidän kanssaan on koulutukses-

ta saatu lisää valmiuksia ja uusia näkökulmia. Toisaalta kerrotaan olevan tottuneita

kohtaamaan aikuisia ja keskustelemaan heidän kanssaan muutoinkin paljon.

”Oman kasvun myötä avoimempaa, rennompaa, asiakasta kunnioittavampaa.”

”Toimin samalla tavalla kuin ennenkin aikuisten kanssa.”

Lasten kanssa työskentelyyn koulutuksella kerrotaan olleen paljon vaikutusta. Lap-

sen näkyväksi tekeminen on korostunut entisestään ja lapsen asia koetaan entistä tär-

keämmäksi. Lapsi huomioidaan työskentelyssä, lasta kuullaan ja huomioidaan aikai-

sempaa paremmin ja lapsilähtöisin menetelmin. Lapsen aseman korostumiseen kerro-

taan vaikuttaneen uusi lastensuojelulaki ja koulutuksessa siihen perehtyminen.

”Koulutus lisäsi ymmärrystäni työskennellä perhetyön parissa olevien lasten kanssa.”

”Suhtautuminen muuttui avarakatseisemmaksi ja ymmärsin myös paremmin, kuinka

perhetilanne vaikuttaa lapseen ja hänen käyttäytymiseensä.”
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Pääsääntöisesti koulutus ei ole vaikuttanut asennoitumiseen työhön. Työhön kerro-

taan suhtautuvan samalla tavalla kuin ennen koulutusta. Toisaalta koulutus on lisännyt

itsetuntemusta ja varmuutta, joten työtä omaa arvostetaan aikaisempaa enemmän.

”Olen mielestäni aina tehnyt tärkeätä työtä.”

”Ei, koska minulla on korkea työmoraali ja jatkuva halu kehittyä omassa työssäni.”

”Asenne työhön aiemminkin innostunut ja työn kehittämiseen suuntautunut.”

Työn dokumentointia on tehty jo ennen koulutusta tarkasti ja huolella. Koulutus on

kuitenkin vahvistanut dokumentoinnin tärkeyttä ja selkiyttänyt dokumentointia. Kou-

lutuksen jälkeen on pohdittu tarkemmin kirjaamisen riittävyyttä sekä asioita, mitkä

ovat tärkeitä kirjata.

”Kirjaamista pohtii tarkemmin ja myös vaatii ajan sille.”

”Selkeyttä ja rohkeutta dokumentointiin.”

Lähes kaikki vastaajat tunsivat koulutuksen vaikuttaneen ammatilliseen kehittymi-

seen. Koulutus on lisännyt tiedonhankintataitoja, työn arvostamista sekä työssä jak-

samista. Koulutuksen jälkeen omaa työtä on tarkasteltu entistä perusteellisemmin ja

pohdittu työtä enemmän. Koulutus on myös lisännyt halua kehittää työtä ja olla mu-

kana uudistuksissa.

”Lisäkoulutus ihmisten parissa työskenteleville ei mene koskaan hukkaan, aina oppii

jotain uutta ja koulutuksesta saa uusia ajatuksia, ideoita, tukea itselleen ja työlleen.”

”Koulutus vahvisti sen, että ole tehnyt jo aiemmin oikeita asioita.”

”Aina koulutus laittaa miettimään ja pohtimaan oma työtä ja myös sen kehittämistä.”

Koulutus on vaikuttanut yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa lisäävästi. Yhteis-

työn merkitys on noussut entistä tärkeämmäksi ja sitä jopa vaaditaan esimerkiksi sosi-

aalitoimen taholta. Yhteistyön lisääntymiseen on vaikuttanut työelämänvaihtotehtävä:

tuttuuden myötä yhteistyötä on helpompi tehdä.
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”Vastuukysymyksiä miettii tarkemmin, en suostu tekemään asioita yksin vaan vaadin

sos.työntekijää enemmän yhteistyöhön.”

”Päivähoito tuli tutummaksi ja sitä kautta yhteistyö alkoi.”

Kokonaisuudessaan koulutusta pidettiin mielenkiintoisena, ajankohtaisena ja vaati-

vana. Vaativuuteen ymmärrettiin vaikuttavan oma asenne ja panostus opiskeluun.

Koulutuksen opettajien asiantuntijuutta kehuttiin sekä heidän kiinnostusta osallistujien

työhön. Vastaajat kertoivat tunteneensa, että opettajat arvostivat heitä ja ottivat heidän

kiinnostuksensa huomioon koulutusta suunniteltaessa sekä antoivat arvokkaalle ja

opettavaiselle keskustelulle paljon aikaa. Mentorien asemaa ihmeteltiin ja heille toi-

vottiin koulutusta mentorointiin.

Koulutusta pidettiin hieman keskeneräisenä käytännön järjestelyjen osalta. Tällä vii-

tattiin työelämävaihdon järjestämiseen ja onnistumiseen. Myös tiedotusta pidettiin

puutteellisena. Itsenäisten tehtävien tekoon kaivattiin laajempaa ohjeistusta ja kontak-

tipäiviä toivottiin olevan yhden sijasta kaksi kuukaudessa.

”Kouluttajat ja opettajat olivat todella hyviä sekä koulutuksen sisällöllinen anti erin-

omaista. Meidän opiskeluryhmässä oli paljon moniosaajia ja rautaisia lastensuojelu-

työn ammattilaisia.”

”Jatkossa työelämän vaihto täytyy miettiä miten toteutetaan jotta siitä saadaan paras

hyöty työn kannalta.”

”Harjoittelujakso erilaisten lasta/perhettä tukevaan työhön tutustuminen olisi voinut

onnistua paremminkin.”

”Nyt jälkeenpäin ajatellen se oli oman oppimisen ja itsetuntemuksen kannalta oikein

hyvä juttu, että tuli lähdettyä mukaan.”
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7 UUDISTUVA PERHETYÖ -KOULUTUKSEN

VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET

7.1 Koulutuksen tavoitteiden toteutuminen

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä koulutukseen osallistuneet tietävät ja osaa-

vat laadullisesti toisella tavalla kuin ennen koulutusta. Tutkimuksessa selvitettiin, sai-

vatko osallistujat valmiuksia uudistuvaan perhetyöhön eli saivatko he vahvistusta ai-

empiin työkäytäntöihin ja ovatko työkäytännöt muuttuneet sekä miten työkäytännöt

ovat muuttuneet. Lisäksi selvitettiin, onko työnkuva muuttunut koulutuksen jälkeen.

Onnistuneen koulutuksen tulee olla ajankohtainen ja reagointikykyinen. Sen täytyy

reagoida nopeasti ja joustavasti yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuviin muutoksiin.

Koulutuksen sisällön tulee vastata työelämän tarpeita. (Opetushallitus 1998, 29.)

Koulutukseen osallistuneet arvioivat koulutuksen tavoitteiden toteutumista. Heti kou-

lutuksen jälkeen kysyttäessä 82 % vastanneista arvioi tavoitteiden toteutuneen erittäin

hyvin tai hyvin. Myöhemmin kysyttäessä 62 % arvioi tavoitteiden toteutuneen erittäin

hyvin tai hyvin. Koulutuksen hyötyä työhön arvioi aluksi erittäin hyväksi tai hyväksi

100 % vastanneista ja myöhemmin kysyttäessä 75 %. Kokonaisvaltaisesti työelämään

palattua ja ajan kuluessa osallistujien mielestä koulutuksen hyöty ja tavoitteet eivät

tuntuneetkaan niin onnistuneilta kuin aiemmin arvioitaessa, joskin luvut eivät ole las-

keneet paljon. Mielipiteen ja arvion muuttumiseen on saattanut vaikuttaa ajan kulumi-

nen: heti koulutuksen jälkeen arvioitaessa koulutuksesta on ollut vielä mielessä innos-

tus ja hehku koulutuksen avulla hankituista uusista valmiuksista sekä koulutuksen

loppuun suorittamisesta. Toisaalta ajan kuluessa on voitu huomata, ettei valmiuksia

ole otettu käyttöön niin laajasti kuin pystyisi tai haluaisi tai etteivät uudet työmene-

telmät ja välineet olekaan käytännön työssä itselle luonnollinen tapa tehdä työtä.

Tutkimuksen perusteella osallistujat ovat saaneet koulutuksesta vahvistusta käytännön

työhön ja työkäytännöt ja työmenetelmät ovat muuttuneet. Koulutus on tuottanut lisä-

arvon osallistujille: he osaavat toimia toisella tavalla kuin ennen koulutusta (Meriläi-

nen 2005, 46). Työkäytäntöjen ja -menetelmien muuttumiseen on vaikuttanut koulu-

tuksen asiantunteva tietopuolinen opetus, oppimista tukevat itsenäiset oppimistehtä-

vät, uutta näkökulmaa antanut työelämänvaihtotehtävä, työympäristön kannustava

ilmapiiri, työssä oppimisen ohjaus sekä erittäin suurelta osin toisilta opiskelijoilta saa-
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tu vertaistuki. Työnkuvan kerrottiin muuttuneen kyselyssä heti koulutuksen jälkeen,

mutta myöhemmässä kyselyssä kerrottiin, että se ei ollut muuttunut. Vastauksen muut-

tumiseen saattaa vaikuttaa ajan kuluminen: ehkei enää muistettu saaneen uusia työteh-

täviä heti koulutuksen jälkeen, koska nyt ne ovat jo täyttä arkipäivää.

7.2 Vaikuttavuus lapsen kanssa työskentelyyn

Lapsen kanssa työskenneltäessä lasta täytyy kunnioittaa ja arvostaa ottamalla huomi-

oon hänen ikä- ja kehitystasonsa. Työskentelyssä lapsen kanssa tämä tarkoittaa sitä,

että toiminta on mitoitettava lapsen kykyjen mukaan ja lapselle on annettava roh-

kaisua ja kannustusta sekä välttää moittimista ja vähättelyä. Lapselle tulee antaa viesti,

että hän on arvokas ja ainutlaatuinen eikä se johdu suorituksista, joita hän tekee. (Mat-

tila 2007, 49.) Vastaajat kokivat saaneen vahvistusta lapsen kanssa työskentelemiseen.

Lapsen näkökulman painottaminen ja lapsen huomioiminen olivat kasvaneet. Lapsen

ikä- ja kehitystaso oli opittu huomioimaan työskentelyssä paremmin ja lapsen kanssa

työskentelemiseen oli saatu täysin uusia työvälineitä. Näitä työvälineitä on jaettu työ-

yhteisöön muidenkin työntekijöiden käytettäväksi. Vertaistuki on ollut suuressa roo-

lissa työvälineiden käyttöön otossa: toisilla on jo kokemusta työvälineistä ja ovat voi-

neet suositella niitä kokeiltavaksi. Työvälineiden käyttäminen vaatii perehtymistä ja

harjoittelemista, mutta opittua käyttämään niitä, ne ovat usein toimivia apuvälineitä

käytännön työhön.

Lapsen tultua murrosikään, joutuu myös perheen vanhempien vanhemmuus murrok-

seen: totutut toimintamallit eivät enää toimikaan ja lapsi on kuin eri ihminen.  Murros-

iässäkin perhe on lapsen tärkein vaikuttaja. Perhe toimii nuoren roolien ja arvojen

mallina, vaikkakin kavereiden merkitys vahvistuu. Nuorten kanssa työskenneltäessä

työskentelyn tulisi perustua tasavertaiseen vuorovaikutukseen ja tavoitteena siinä tulisi

olla nuoren ja vanhemman välisen ymmärryksen vahvistaminen. (Joronen 2006, 40–

50.) Osallistujat olivat saaneet koulutuksesta uutta tietoa nuorten kanssa työskentelys-

tä ja etenkin koulumaailma oli tullut tutummaksi. Nuorten paikkaa perhetyössä oli

pohdittu ja sitä, että nuorta on kohdeltava hänen ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti.

Perheiden hyvinvointi ja pahoinvointi heijastuu lapsiin. Pahoinvointi aiheuttaa kou-

lunkäynnin vaikeuksia, psykososiaalisia oireita ja päihteiden käyttöä. Perheiden vai-
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keudet ovat osana kouluyhteisöä ja sen vuoksi lasten ja nuorten hyvinvointia ja sen

vahvistamista korostetaan koululakien muutoksissa. Lisäksi opetussuunnitelmiin on

kirjattu oppilas- ja opiskelijahuollon sekä kodin ja koulun keskeiset periaatteet. Lasten

ja nuorten koulunkäyntivaikeuksien hoitamisessa korostuu moniammatillisen ja laaja-

alaisen yhteistyön merkitys sekä ennalta ehkäisevä työote ja nuorten arjen tukeminen.

(Pesonen 2006, 79, 80, 84.) Moniammatillisessa yhteistyössä ja ennaltaehkäisevässä

työotteessa korostuu kotiin annettavan tuen merkitys, jossa perhetyöntekijä toimii

vanhempien tukena lasten ja nuorten arjessa. Koulutuksen myötä oli opittu ymmärtä-

mään, kuinka lapsen ja nuoren perhetilanne vaikuttaa käyttäytymiseen. Moniammatil-

lisen työn merkitys oli kasvanut ja yhteistyö myös koulun kanssa oli tiivistynyt.

7.3 Vaikuttavuus kohtaamiseen ja dialogiin aikuisten kanssa

Hyvä ja rakentava vuorovaikutus sekä uutta luova dialogi onnistuvat vain arvostavassa

ja kunnioittavassa ilmapiirissä. Toisen ihmisen arvostaminen on huolenpidon kulma-

kivi. Siinä on kyse siitä, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja ettei ketään pidä

vähätellä, unohtaa tai leimata, oli hänen elämäntarinansa millainen tahansa. Kenen-

kään elämäntarinaa ei voi tuntea ilman, että kuuntelee sen. Vuorovaikutuksellisen tu-

kemisen tavoitteena on kuunnella ja tukea asiakkaassa olevia voimavaroja ja aikaan-

saada hänessä voimaantumisen kokemus. Vuorovaikutuksellisessa tukemisessa työn-

tekijältä vaaditaan vastavuoroisen suhteen rakentamisen, tutkimisen ja tarkentamisen

sekä toiminnan taitoja. (Mattila 2007, 15–17; Vilén ym. 2002, 23, 27.) Osallistujat

olivat saaneet koulutuksesta varmuutta ja rohkeutta vuorovaikutustaitoihinsa ja asiak-

kaan kohtaamiseen. Vuorovaikutustaidot olivat kehittyneet avoimempaan ja asiakasta

arvostavaan suuntaan.

Onnistuneessa dialogissa keskusteluun osallistuvat testaavat, tarkistavat, kyseenalais-

tavat, haastavat ja muotoilevat uudelleen toistensa ja omaa puhettaan (Järvinen 2007,

143). Osallistujat kertoivat, että perheen näkemyksien kyseenalaistaminen on helpot-

tunut ja kysymyksen asettelu on parantunut. Kysymyksiä myös tehdään entistä enem-

män ja ne tehdään asiakasta kunnioittaen. Asioiden puheeksi ottaminen ja huolen il-

maiseminen on ollut koulutuksen jälkeen helpompaa. Varmuutta ja rohkeutta on var-

masti lisännyt oman ammattitaidon ja työn tärkeyden huomaaminen ja kunnioittami-

nen koulutuksen myötä.
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7.4 Vaikuttavuus työn dokumentointiin

Työn kirjaaminen eli dokumentointi on osa perhetyötä. Dokumentoinnin avulla työ-

hön voidaan palata ja sitä voidaan arvioida. Se turvaa työntekijän ja asiakkaan oikeu-

det ja aseman, jos tulee ristiriitoja tai erimielisyyksiä. Dokumentit tulee laatia huolelli-

sesti ja suunnitelmallisesti ja ne kirjoitetaan selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä. Do-

kumentit ovat asiakirjoja, joilla on erilaisia tehtäviä. Niitä ovat muistiinpanot, suunni-

telmat sekä toteutuneen työn kirjaaminen. Lainsäädäntö edellyttää esimerkiksi päätös-

ten antamista asiakkaalle kirjallisina. (Järvinen ym. 2007, 117–119.) Dokumentointiin

osallistujat olivat saaneet koulutuksen myötä varmuutta ja kirjaaminen oli selkiytynyt.

Kirjaamisen tärkeys oli huomattu: se on yhtä tärkeää työtä kuin asiakkaan kanssa teh-

tävä käytännön työ. Koulutuksen päätyttyä kirjaamiselle oli alettu vaatimaan aikaa

työajasta; sitä ei tehdä enää muun työn lomassa tai työajan ulkopuolella. Koulutuksen

viestintätaidon opintokokonaisuus on antanut uusia taitoja kirjaamiseen ja jäsentänyt

sitä. Osalla perhetyöntekijöistä ei välttämättä ole mitään aiempaa viestintätaidon kou-

lutusta, koska ammattiin valmistautumisesta ja työn aloittamisesta on kulunut kauan

aikaa tai muuta koulutusta ei edes ole kuin peruskoulu. Dokumentointi on kehittynyt

huimasti vasta viime vuosina tietoliikenneyhteiskunnan kehittyessä.

7.5 Vaikuttavuus moniammatilliseen yhteistyöhön

Moniammatillinen työ on perheiden kokonaisvaltaisen tukemisen perusta. Perhetyö on

yleensä aina moniammatillista työtä: perhetyöntekijän lisäksi perheen kanssa toimijoi-

ta ovat esimerkiksi sosiaalityöntekijä, neuvolan terveydenhoitaja, opettaja. Kun perhe

joutuu käyttämään useita eri palveluja ongelmiensa ratkaisemiseksi, on moniammatil-

linen yhteistyö tarpeellista. Yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa lapsen äänen

esille saaminen on haastavaa. Yleensä perhetyöntekijä toimii lapsen näkökulman

esiintuojana. (Järvinen ym. 2007, 193, 194.) Uudistuva perhetyö – koulutus on edistä-

nyt osallistujien yhteistyökykyä eri toimijoiden kanssa. Yhteydenotot eri tahoihin ovat

helpottuneet työelämävaihdon myötä tulleen tuttuuden sekä oman osaamisen arvosta-

misen lisääntymisen vuoksi. Esimerkiksi sosiaalityöntekijää vaaditaan yhä enemmän

yhteistyöhön ja suunnitelluista tapaamisista on pidetty kiinni. Myös verkostotyö on

kohentunut ja verkostoissa toimiminen on saanut rohkaisua: oma mielipide sanotaan

ääneen aiempaa herkemmin. Myös lapsen näkökulman esille tuominen verkostoissa ja
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yhteistyössä toisten kanssa on entisestään korostunut. Työparityöskentelyn merkitys ja

tärkeys on kasvanut ja siihen on saatu uutta voimaa sekä se on tehostunut. Koulutuk-

seen liittynyt mentortyöskentely on voinut auttaa moniammatillisen työn lisääntymi-

sessä. Mentor on saattanut olla yksi yhteistyötaho todellisessa työelämässä ja kun on

opiskeltaessa huomattu yhteistyön sujuvan mentorin kanssa, on se saattanut antaa roh-

kaisua muuhunkin yhteistyöhön.

7.6 Vaikuttavuus ammatilliseen kehittymiseen

Koulutuksen tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa yksilölle: tietojen, taitojen, kykyjen ja

osaamisen kasvamista ja kasvattamista. Koulutuksen tavoitteena on tukea yksilön jat-

kuvaa kehitysprosessia; sen avulla yksilö voi avartaa tietoisuuttaan ja maailmankat-

somustaan ja tarvittaessa muuttaa uskomuksiaan, asenteitaan ja arvojaan. Koulutus luo

perustan ja antaa valmiuksia työelämää varten. Oppiminen taas on prosessi, jossa yk-

silö muuttaa aiempaa käyttäytymistään uuden tiedon avulla. Oppiminen jatkuu koko

työn ja elämän ajan. Oppiminen avaa mahdollisuuksia seuraavaa koulutusvaihetta

varten. (Poikela 2002, 229; Ruohotie 2002, 153, 161.) Osallistujat olivat saaneet kou-

lutuksesta eväitä omaan ammatilliseen kehittymiseen. Oman työn ja osaamisen arvos-

tus oli lisääntynyt. Omaa ammattitaitoa oli opittu tunnistamaan ja omiin kykyihin oli

alettu uskomaan. Tämän myötä perheitä ei enää ohjattu niin helposti muiden palvelu-

jen piiriin, vaan otettiin vaativammatkin haasteet vastaan, koska tiedotettiin oma taito

ja kyky työskennellä perheiden kanssa. Toisaalta omaa työtä oli opittu rajaamaan:

tukemiseen ja auttamiseen on joskus laitettava raja ja sanottava ei. Työn kehittämises-

tä oltiin kiinnostuneita ja moni olikin mukana kehittämässä oman kunnan perhetyötä.

Myös lisäkouluttautumista suunniteltiin.

Luulen, että itsenäiset oppimistehtävät ovat auttaneet osallistujia oman työn kehittämi-

sessä. Oppimistehtävät liittyvät usein käytännön työhön ja niissä joutuu pohtimaan

työn tekemistä sekä perustelemaan valintojaan. Myös työn kehittämisessä eri vaihto-

ehtoja joutuu punnitsemaan ja valinnat täytyy perustella mahdollisimman hyvin ja

monipuolisesti.
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8 POHDINTA

Uudistuva perhetyö -koulutuksen vaikuttavuus käytännön työhön on ollut mielenkiin-

toinen, ajankohtainen ja haastava opinnäytetyön aihe. Siitä on ollut hyötyä ammatilli-

selle kehittymiselleni: olen päässyt syventämään perhetyön tietouttani, seuraamaan

työelämälähtöisen koulutuksen järjestämistä sekä arvioimaan koulutuksen tavoitteiden

saavuttamista sekä sen antamien valmiuksien käyttöä käytännön perhetyössä. Vaikut-

tavuuden arviointi on ollut minulle täysin uusi oppimisen kohde ja olenkin oppinut,

että se on laaja-alaista ja vaativaa työtä, jota voi tehdä paljon laajemmassa mittakaa-

vassa kuin tämä opinnäytetyö.

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin liittyy seikkoja, mitä on hankala arvioida.

Kuten Uudistuva perhetyö -koulutuksen eräs opiskelijakin mainitsi, on vaikeaa erotel-

la, mikä on juuri koulutuksesta johtuvaa muutosta, mikä jonkin toisen asian tai toi-

minnan vaikutusta. Osa koulutuksen vaikuttavuudesta tulee ilmi vasta pitkän ajan ku-

luttua ja se saattaa olla yhteisvaikutusta jonkin muun intervention kanssa. Koulutuk-

sen vaikuttavuuden kokonaisuutta on lähes mahdotonta tutkia, koska koskaan ei voida

olla varmoja, mikä on minkin toiminnan vaikutusta. Vaikuttavuuden arviointi on tut-

kimuksen laji, joka kehittyy koko ajan ja johon ollaan vasta luomassa hyödynnettäviä

arviointimalleja.

Sain opinnäytetyön aiheen, kun Uudistuva perhetyö -koulutus oli puolessa välissä.

Opiskelijat olivat jo tehneet henkilökohtaiset ura- ja kehittymissuunnitelmat sekä vas-

tanneet oppisopimuskeskuksen oppimisympäristön arviointilomakkeisiin. Ennen kuin

pääsin kunnolla työn touhuun, ehti koulutus olla jo lopussa ja koulutuksen kokonais-

arviointilomakkeet ehdittiin myös täyttää. Näin jälkikäteen ajateltuna minun olisi ollut

helpompaa tehdä vaikuttavuuden arviointi, jos lomakkeet heti koulutuksen päätyttyä ja

lomakkeet melkein vuosi koulutuksen jälkeen olisivat olleet samanlaisia. Vaikutta-

vuuden arvioinnin laajuutta ja luotettavuutta olisi lisännyt, jos olisin pystynyt teettä-

mään kyselylomakkeet jo ennen koulutusta tai välittömästi koulutuksen alkamisen

jälkeen. Toisaalta henkilökohtaisissa ura- ja kehittymissuunnitelmissa on oman osaa-

misen arviointia ennen koulutusta, mihin tuloksia voidaan verrata.

Aineiston keruumenetelmäksi valitsin sähköisen postikyselyn sen tavoitettavuuden ja

nopeuden vuoksi. Lisäksi sähköinen postikysely on mielestäni vaivaton. Totuus kui-
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tenkin oli, että kaikkien vastanneiden tietokoneen käsittelytaidot ja ohjelmien hallinta-

taidot eivät riittäneet postikyselyn vastaamiseen sähköisesti, joten he tulostivat kyse-

lyn, täyttivät käsin ja lähettivät sen minulle postitse. Kyselyn kato oli 38 %, josta osa

saattaa johtua siitä, ettei sähköposti tavoittanutkaan vastaanottajaa, hän ei osannut

lähettää kyselyä sähköpostin liitetiedostona takaisin tai hänellä ei ollut mahdollisuutta

tulostaa sitä. Olin kehottanut ottamaan yhteyttä, mikäli ongelmia ilmenee, mutta yh-

tään yhteydenottoa ei tullut. Kattavamman tuloksen olisi voinut saada yksilö- tai ryh-

mähaastattelulla, jolloin olisin pystynyt tarkentamaan kysymyksiä. Tähän ei kuiten-

kaan ollut resursseja. En usko, että koulutukseen osallistujien aikataulut olisi antanut

myöten eikä toisaalta minunkaan.

Alkuperäisen aikataulun mukaan tämä opinnäytetyö olisi valmistunut jo viisi kuukaut-

ta sitten. En kuitenkaan opiskellutkaan äitiyslomalla niin intensiivisesti kuin alun pe-

rin ajattelin vaan nautin vanhemmuuden iloista ja haasteista. Jatkoin opiskelua täysi-

painoisesti tänä keväänä. Uudessa aikataulussa olen pysynyt ja työ valmistuu suunni-

telman mukaisesti. Opinnäytetyön valmistuessa koulutuksen järjestäjä saa tietoa, onko

koulutuksen tavoitteet asetettu työelämän vaatimusten mukaisesti ja onko niihin pääs-

ty ja kunnat saavat tietoa perhetyön ja perhetyöntekijöiden työnkuvan kehittämisen

tueksi. Tätä opinnäytetyötä voidaan myös hyödyntää suunniteltaessa ja kehitettäessä

tulevia perhetyön koulutuksia.

Koulutuksen vaikuttavuutta arvioitaessa voidaan erotella kolme eri tasoa: yksilökoh-

tainen, organisaatiotaso sekä valtakunnallinen vaikuttavuus. Uudistuva perhetyö -

koulutuksen vaikuttavuutta arvioitaessa voidaan sanoa, että vaikuttavuutta on tapahtu-

nut ainakin yksilö- ja organisaatiotasolla. Koulutuksen yksilötason vaikuttavuus näkyy

muutoksena lapsen kanssa työskentelyssä, vuorovaikutuksessa, työn dokumentoinnis-

sa, moniammatillisessa yhteistyössä sekä ammatillisessa kehittymisessä. Organisaatio-

tason vaikutus ilmenee työtä kehitettäessä työyhteisöissä sekä siinä, että koulutuksessa

opittuja työmenetelmiä ja -välineitä on viety muidenkin työyhteisön jäsenten käytettä-

väksi. Valtakunnallisesta vaikuttavuudesta ei vielä voi sanoa mitään: jää nähtäväksi,

mihin koulutukseen osallistuneet oppimillaan tiedoillaan ja taidoillaan kykenevät.

Olisin kaivannut työparia opinnäytetyöprosessiin. Parin kanssa olisi ollut mielek-

käämpi pohtia valintoja, arvioida vaikuttavuutta ja työparityöskentely olisi vastannut

paremmin myös työelämän todellisuutta. Työparin kanssa vaikuttavuuden arviointi
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olisi voinut olla laajempi ja tutkimusmenetelmät olisivat voineet olla monipuolisem-

mat. Tosin tämäkin työ on riittävän laaja ja monipuolinen luotettavuuden kannalta

sekä mielestäni tutkimusmenetelmä on tarkoitukseen sopiva. Olisi ollut erittäin mie-

lenkiintoista päästä suunnittelemaan työtä jo Uudistuva perhetyö -koulutuksen suun-

nitteluvaiheessa sekä aloittaa tutkimus välittömästi koulutuksen alkaessa. Nyt minun

oli tyytyminen koulutuksen järjestäjien keräämään aineistoon, mutta toisaalta näin

pystyin keskittymään paremmin aineiston analysointiin ja vaikuttavuuden arviointiin.

Pohdin pitkään opinnäytetyön nimeä. Työnimenä oli tämä samainen nimi, johon pää-

dyin: Uudistuva perhetyö -koulutuksen vaikuttavuus käytännön työhön. Vaihtoehtona

oli Uudistuva perhetyö -koulutuksen vaikuttavuuden arviointi. Päädyin pitämään työ-

nimen, koska haluan korostaa työelämälähtöisyyttä. Koulutus oli suunniteltu ja järjes-

tetty työelämän tarpeista ja vaikuttavuuden arvioinnissa selvitetään sitä, miten koulu-

tus on vaikuttanut koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden työntekoon ja ammatil-

liseen kehittymiseen. Toinen seikka mitä pohdin, oli koulutuksen nimi. Koulutus tun-

netaan koulussamme myös nimellä UUPE-hanke. Käytän nimeä Uudistuva perhetyö -

koulutus, koska kyse on koulutuksesta eikä hankkeesta.

Jatkotutkimusaiheeksi nousi Uudistuva perhetyö -koulutuksen opiskelijoilta tullut

ehdotus uudistuvaan perhetyöhön liittyen Jyväskylän kaupungissa tapahtuneen organi-

saatiomuutoksen vaikutuksesta käytännön perhetyöhön. Myös Suolahden, Sumiaisten

ja Äänekosken kuntien yhdistymisestä johtunutta perhetyön kehittämistä voisi tutkia

ja sitä, kuinka työntekijöiden kouluttautuneisuus siihen on vaikuttanut. Uudistuva per-

hetyö -koulutuksen vaikuttavuutta käytännön työhön olisi voinut tutkia myös asiakas-

perheiden näkökulmasta laadullisen tutkimuksen keinoin: kuinka työntekijän työote,

asiakkaiden kohtaaminen ja työskentely heidän kanssaan on muuttunut koulutuksen

jälkeen. Tämä vaatisi kuitenkin pitkiä asiakassuhteita ja tutkimuksen aloittamista jo

ennen koulutusta.

Uudistuva perhetyö -koulutukselle ei ole jatkoa suunnitelmissa. Jyväskylän ammatti-

korkeakoulu kuitenkin kouluttaa perhetyöntekijöitä sosionomi(AMK)koulutuksessaan

ja täydennyskoulutuksessa on tarjolla perhetyön erikoistumisopintoja. Koulu on myös

kiinnostunut PERHE-hankkeeseen liittyvistä jatkosuunnitelmista, jossa perhetyön

koulutusta kehitetään valtakunnallisella tasolla.
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LIITTEET

Liite1. Uudistuva perhetyö -koulutuksen kaavio
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Liite 2. Työelämävaihdon tavoitteet ja tehtävät

UUPE-KOULUTUS

Katajavuori-Vartiainen & Ketola & Metsomäki

TYÖELÄMÄVAIHDON TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT

Työelämävaihdon tarkoituksena on laajentaa omaa näkemystään ja

ammattitaitoaan perheiden kanssa tehtävästä työstä ja antaa kehittämisen

välineitä omaan työhön.

Työelämävaihdon laajuus on 4-6 viikkoa, ajalla 29.1.-30.4.2007.

Perhetyöllä tarkoitetaan tässä tehtävässä kaikkea tavoitteellista perheiden

kanssa tehtävää työtä (Katajavuori-Vartiainen 2006).

Työelämävaihdolle on laadittu yleiset tavoitteet:

UUPE -opiskelija perehtyy vaihtokumppanin työhön ja
työyhteisöön
UUPE -opiskelija pohtii ja arvioi perhetyön paikkaa (ta-
voitteita ja työmuotoja) vaihtokumppanin työyhteisössä
osallistuen mahdollisuuksien mukaan työyhteisössä tehtä-
vään perhetyöhön

Näiden yleisten tavoitteiden pohjalta kukin UUPE -opiskelija laatii omat

henkilökohtaiset ja työpaikkakohtaiset tavoitteensa.

Sosiaali- ja terveysala -osaaminen kilpailukyvyksi-
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Työelämävaihdon voi kuvata prosessina seuraavasti:

TYÖELÄMÄVAIHDON YLEISET TAVOITTEET

PEREHDYTYS/ALKUARVIOINTI

(VAIHDOSSA OLEVAT PEREHDYTTÄVÄT TOISENSA

TYÖTEHTÄVIIN JA TYÖYHTEISÖÖNSÄ)

OMAT TAVOITTEET

TYÖELÄMÄVAIHDON TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

(MIHIN PALAVEREIHIN, KOKUKSIIN OSALLISTUN JNE.,

ROOLI TYÖYHTEISÖSSÄ YMS. KEINOT, JOILLA TA-

VOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN> TAVOITTEIDEN KONKRETI-

    LOPPUARVIOINTI  JA KEHITTÄMISIDE-

OIDEN VIEMINEN TYÖYHTEISÖÖN

TYÖELÄMÄVAIHDON TOTEUTTAMINEN

 (4-6 VIIKKOA 29.1.-30.4.2007 VÄLISENÄ AIKANA)

VÄLIARVIOINTI

           (VAIHTOKUMPPANIN KANSSA)

KIRJALLINEN RAPORTOIN-

TI/OPPIMISTEHTÄVÄT
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OPPIMISTEHTÄVÄT

UUPE -opiskelijan tulee laatia (noin 10 sivun mittainen1) kirjallinen ra-

portti seuraavista tehtävistä, jossa tulee selvittää, pohtia ja arvioida

1. omien tavoitteiden ja toteuttamissuunnitelman toteutumista

2. vertaistyöskentelyä

3. mitä hän on oppinut kummastakin työyhteisöstä ja millaisia kehit-
tämisideoita hän on saanut a) omaan työhönsä
b) vaihtopaikkaan (tästä kirjallinen palaute ko. yksikköön)

4. perhetyön sisältöä, menetelmiä, rajoja ym. kummassakin työpaikas-
sa ammattikirjallisuutta apunaan käyttäen:

1. Hokkanen & Sauvola  (toim.) 2006. Puhumattomat paikat.

Saatavissa seuraavasta linkistä:

http://www.poske.fi/julkaisut

2. Uusimäki 2006. Perhetyötäkö kaikki? Saatavissa seuraavasta

linkistä:

http://www.poske.fi/julkaisut

5. suunnitella ja järjestää joko yksin tai ryhmänä omalle työyhteisöl-

leen noin tunnin kestävän työkokouksen (työkokouksen suunnitelma ja

toteutuksen arviointi tulee sisällyttää raporttiin)

1 Oppimistehtäviin arvioitu aika 30 h, joka jakautuu opintojaksojen kesken seuraavasti: sosiologia ja
sosiaalipsykologia 20 h ja perhetyö 2 10h. Oppimistehtävät arvioidaan 0-5.

http://www.poske.fi/julkaisut
http://www.poske.fi/julkaisut
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LIITE TYÖELÄMÄVAIHDON TAVOITTEISIIN JA TEHTÄ-
VIIN(3.4.07)

Uupen työelämävaihdon toteutuksen joiltakin osin muuttuessa esitämme seuraavia
vaihtoehtoja tämän jakson tavoitteisiin ja tehtäviin.
Työelämävaihdon vaihtoehtoisena tavoitteena voi olla koko perhetyön kehittäminen.

Jokaisen opiskelijan toivotaan toteuttavan ainakin yhden KEHITTÄVÄN VERTAIS-
KÄYNNIN (Ks. käynnin prosessikuvaus Hellsten ym. 2004, 17). Työelämävaihdon
prosessikuvausta alkuperäisen ohjeen mukaisesti toteutetaan soveltuvin osin.

OPPIMISTEHTÄVÄT(uusittu versio 3.4.07)

UUPE -opiskelijan tulee laatia (noin 10 sivun mittainen2) kirjallinen raportti. Raportti
on henkilökohtainen, jossa voi olla yhteisiä osioita. Raportti koostuu seuraavista teh-
tävistä, jossa tulee
A. selvittää, pohtia ja arvioida

1. omien tavoitteiden ja toteuttamissuunnitelman toteutumista

2. vertaistyöskentelyä/kehittäviä vertaiskäyntejä(Hellsten 2004)/muuta suunnitelman
mukaista toimintaa;

3. mitä hän on oppinut eri työyhteisöistä/muusta toiminnasta
    ja millaisia kehittämisideoita hän on saanut:
    a) omaan työhönsä
    b) vaihtopaikkaan (tästä kirjallinen palaute ko. yksikköön)
    c) perhetyön kehittämiseen

4. perhetyön sisältöä, menetelmiä, rajoja ym. kummassakin työpaikassa/perhetyön
kehittämisessä ammattikirjallisuutta apunaan käyttäen:

Hellsten ym. 2004: Kehittävä vertaiskäynti. Stakes. Aiheita 31/2004.

Hokkanen & Sauvola  (toim.) 2006. Puhumattomat paikat. Saatavissa seuraavasta lin-
kistä:
http://www.poske.fi/Julkaisut

Rousu Sirkka 27.3.2007. Kunnallinen lastensuojelu. Luentomoniste.

Uusimäki 2006. Perhetyötäkö kaikki? Saatavissa seuraavasta linkistä:
http://www.poske.fi/Julkaisut

B. Suunnitella ja järjestää joko yksin tai ryhmänä omalle työyhteisölleen noin tun-
nin kestävän työkokouksen, jonka keskeisenä tavoitteena on perhetyön kehittämisestä
tiedottaminen. (työkokouksen suunnitelma ja toteutuksen arviointi tulee sisällyttää
raporttiin)

Oppimistehtäviin arvioitu aika 77 h, joka jakautuu opintojaksojen kesken seuraavasti: sosiologia ja
sosiaalipsykologia 20 h ja perhetyö II/ 57 h. Oppimistehtävät arvioidaan 0-5.

http://www.poske.fi/Julkaisut
http://www.poske.fi/Julkaisut
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Liite 3. Uudistuva perhetyö -koulutuksen oppimistehtävien arviointi-

kriteerit.
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Liite 4. Ura ja ammatillinen kehittyminen -opintojakson itsenäisen

työskentelyn tehtävä.

UUPE –UUDISTUVA PERHETYÖ KOULUTUS 2006-2007

Ura ja ammatillinen kehittyminen opintojakso ZZPA0100

Itsenäisen työskentelyn tehtävä 1: Henkilökohtainen ura- ja kehittymissuunnitelma
Pohdi ja analysoi:

perhetyön osaamisesi nykytilaa ja tulevaisuuden haas-
teita

tulevaisuuden urasuunnitelmiasi

työyhteisösi odotuksia ja toiveita

oman opiskelusi ja oppimisesi vahvuuksia ja haasteita

Kirjaa nämä asiat alla olevaan henkilökohtaiseen ura- ja kehittymissuunnitelmaan.

Täytä myös mukana oleva osaamisanalyysi. (tämän täyttämistä käsittelemme yhdessä

21.9. kontaktipäivillä).  Tämä henkilökohtainen ura- ja kehittymissuunnitelma tulee

olla valmis 13.10.2006. Ota suunnitelma mukaan lokakuun kontaktipäivälle. Loka-

kuun kontaktipäivän jälkeen käydään henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, jonka pohja

tämä ura- ja kehittymissuunnitelmasi on. Näissä keskusteluissa ovat mukana sinun

lisäksesi mentorisi ja ohjaajasi Uudistuva perhetyö -koulutuksesta. Vastaavasti kevääl-

lä 2007 koulutuksen päätyttyä käydään vastaavanlaiset loppukeskustelut. Toivomme,

että jo ennen syyskuun kontaktipäivää olisit aloittanut tämän ura- ja kehittymissuunni-

telman työstämisen. Tämä tehtävä on osa ura- ja ammatillinen kehittyminen opinto-

jaksoa.

Lisätietoja tehtävästä saat tarvittaessa: Marjut Katajavuori- Vartiaiselta
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HENKILÖKOHTAINEN URA- JA KEHITTYMISSUUNNITELMA  31.8.2006 / t-
lr/m-kv/m.m

Nimi

Koulutus/op

Nykyinen työtehtävä

Aikaisempi työkokemus tiivistetysti

1. Lyhyt kuvaus työstäni, työyhteisöstäni ja sidosryhmien odotuksista (yleistä kuva-
usta, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden odotukset)

2. Mitä on osaaminen ja asiantuntijuus perhetyössä  ( osaamisanalyysi)

3. Omat vahvuuteni ja kehityshaasteeni  perhetyössä (osaamisanalyysi)

4. Urakehitykseeni liittyvät tavoitteet (ura- ja ammatilliseen kehitykseen liittyvät
tavoitteet)

5. Miten voin parhaiten saavuttaa tavoitteeni  tässä koulutuksessa (oppimistyyli,
ajankäyttö, itseohjautuvuus, opiskelun ja työn yhteensovittaminen)

6. Työnkierto  (ehdotukseni työnkierron tavoitteiksi ja sisällöiksi)

7. Mitä odotan ohjaukselta (opiskeluryhmän vertaisohjaus, hops- ohjaus ja mento-
rointi)

8. Asiantuntemukseni, jota haluan jakaa toisten opiskelijoiden kanssa
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JAMKpalvelut                     15.12.2005/t-lr /31.8.2006/m-kv &

m.m

Sosiaali- ja terveysala

Uudistuva perhetyö
URA- JA KEHITTYMISSUUNNITELMA/Osaamisanalyysi
Pohdi, mitä on perhetyöntekijän ammattitaito, asiantuntijuus, osaaminen.
Siirrä pohdintasi tulos oheiseen ympyrään sektoreiksi. Jätä yksi sektori tyh-
jäksi, ja kirjaa asiat mielellään lyijykynällä. Sektoreita keskipisteestä lähtien
varjostamalla saat laadittua osaamisanalyysisi. Jos sektori on kokonaan var-
jostettu, sen alueen osaaminen on hallussa (ympyrään voi piirtää myös use-
ampia kehiä). Osaamisanalyysiä hyödynnetään ura- ja kehittymissuunnitel-
man laadinnassa ja ohjauskeskusteluissa.
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Liite 5. Oppimisympäristön arviointilomake.
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Liite 6. Palautelomake.

PALAUTELOMAKE

Uudistuva perhetyö -koulutuksen vaikuttavuus käytännön työhön

1. Taustatiedot (rastita sopiva vaihtoehto)

a) Koulutustausta

 peruskoulu  lukio  ammattikoulutus  muu, mi-

kä?_________________________

b) Ammattinimike

 perhetyöntekijä  lastenhoitaja  muu, mikä?

________________________________

2. Koulutuksen kokonaisarviointi

Miten arvioit koulutuksen nyt, kun koulutuksen päättymisestä on kulunut mel-

kein vuosi? Ympyröi sopiva vaihtoehto asteikolla 5 (erittäin hyvä) -1 (heikko)

ja vastaa alla olevaan kysymykseen.

a) Koulutuksen tavoitteiden toteutuminen 5     4     3     2     1

Koulutuksen tavoitteena oli lisätä osallistujien valmiuksia uudistuvassa perhe-

työssä, miten pääsit tavoitteisiin?

b) Koulutuksen hyöty työssäni 5     4     3     2     1

Miten olet hyödyntänyt koulutuksessa ja sen aikana oppimaasi työssäsi?
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c) Materiaalin taso 5     4     3     2     1

Miten olet hyödyntänyt koulutuksesta saatua ja koulutuksen aikana syntynyttä

materiaalia työssäsi?

d) Koulutuksen kokonaisarviointi 5     4     3     2     1

Perustelu:

3. Koulutuksen vaikutus käytännön työhön

Rastita sopiva vaihtoehto ja vastaa kysymykseen perustellen ja käytännön esimerkein.

1) Saitko koulutuksesta vahvistusta aiempiin työkäytäntöihin tai työmenetelmiisi?

 Kyllä, koska…

 Mikä sai vahvistusta ja mistä se johtuu?
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 En, koska…

2) Muuttuivatko työkäytännöt ja menetelmät?

 Kyllä, miten?

Mikä muutokseen vaikutti?

 Ei, koska…
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3) Vaikuttivatko oppimistehtävät käytännön työhösi?

 Kyllä, miten?

 Eivät vaikuttaneet, koska…

4) Toteutuiko työelämänvaihto koulutuksen aikana?

 Kyllä. Miten se on vaikuttanut työhösi?

 Ei toteutunut, koska…

5) Saitko koulutuksen aikana vertaistukea muilta opiskelijoilta?
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 Kyllä. Miten se on vaikuttanut työhösi?

 En saanut, koska…

6) Vaikuttiko koulutus työnkuvaasi ja tehtäviisi työssä?

 Kyllä. Miten?

 Ei vaikuttanut, koska…

7) Vaikuttiko koulutus palkkaukseesi?
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 Kyllä. Miten?

 Ei vaikuttanut, koska…

8) Vaikuttiko koulutus kohtaamiseen ja dialogiin aikuisten asiakkaiden kanssa?

 Kyllä. Miten?

 Ei vaikuttanut, koska…

9) Vaikuttiko koulutus työskentelyysi lapsen kanssa?

 Kyllä. Miten?

 Ei, koska…
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10) Vaikuttiko koulutus asennoitumiseesi työhön?

 Kyllä. Miten?

 Ei, koska…

11) Vaikuttiko koulutus on työsi dokumentointiin?

 Kyllä. Miten?

 Ei, koska…
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12) Vaikuttiko koulutus ammatilliseen kehittymiseesi?

 Kyllä. Miten?

 Ei, koska…

13) Vaikuttiko koulutus yhteistyöhön muiden toimijoiden (esim. sosiaalityönteki-

jä, päivähoito, koulu, lastensuojelulaitokset) kanssa?

 Kyllä. Miten?

 Ei, koska…
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14) Mitä muuta haluat sanoa?

Kiitos lomakkeen täyttämisestä! Muistathan palauttaa lomakkeen viim.

22.4.2008.
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Liite 7. Saatekirje.

Tiina Tuukkanen SAATEKIRJE

Rautpohjankatu 9 c 132

40700 Jyväskylä

p. 0456500590 8.4.2008

sähköposti: tiina.tuukkanen.sso@jamk.fi

Uudistuva perhetyö -koulutuksen opiskelija

Hei, Uudistuva perhetyö -koulutuksen suorittanut perhetyön ammat-

tilainen!

Olen Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomi(AMK)opiskelija Tiina Tuukkanen

ja teen opinnäytetyötä Uudistuva perhetyö -koulutuksen vaikuttavuudesta käytännön

työhön. Opinnäytetyön aineistoksi olen saanut täyttämäsi palautteet koulutuksesta,

jotka koulutuksen opettajat ja oppisopimuskeskus ovat keränneet koulutuksen aikana.

Koulutuksen vaikuttavuutta arvioitaessa kerätään palautetta myös muutaman kuukau-

den kuluttua koulutuksen päättymisestä. Tällöin arvioidaan, kuinka koulutus on

vaikuttanut käytännön työhön eli mikä työn teossa tai asenteissa työhön on

muuttunut ja miksi.

Toivonkin, että ehdit työsi lomassa miettiä ja pohtia työtäsi ja etenkin sitä, kuinka

Uudistuva perhetyö -koulutus on siihen vaikuttanut. Tämän kirjeen liitteenä on palau-

telomake, jonka täyttämistä ja takaisin lähettämistä toivon Sinulta kahden viikon sisäl-

lä. Viimeinen palautuspäivämäärä on 22.4.2008. Kaikki täyttämäsi tiedot ovat luotta-

muksellisia ja niitä käytetään vain tässä opinnäytetyössä. Työssä ei tule kenenkään

henkilöllisyys esille. Jos Sinulla on kysyttävää lomakkeesta, ota minuun yhteyttä.

Kiitos yhteistyöstäsi!

Aurinkoisin terveisin,

Tiina Tuukkanen

mailto:tiina.tuukkanen.sso@jamk.fi

