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Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää itsenäistyvien ja asunnottomien täysi-ikäisten nuorten 
kanssa tehtävää perhe- ja lähiyhteisötyötä Nuorten turvatalolla. Nuorten turvatalo on Suomen 
Punaisen Ristin ylläpitämä ja niitä on Suomessa yhteensä 5. 

Opinnäytetyössäni tarkastelin, miten Espoon turvatalon itsenäistymisen tuessa mukana olleet 
nuoret kokivat perhe- ja lähiyhteisötyön merkityksen osana itsenäistymisen prosessia, ja 
kuinka perhe- ja lähiyhteisötyö saataisiin luonnolliseksi osaksi myös täysi-ikäisten nuorten it-
senäistymisen prosesseja. 

Teoreettisena viitekehyksenä käytin tutkimuksessa itsenäistymistä, nuoruutta sekä perhe-
työtä. Tutkimuksessa käytettiin toimintatutkimuksellisia lähestymistapoja. Tutkimuksen ai-
neisto on kerätty syksy 2017 – syksy 2018 aikana. Tutkimus koostui kolmesta vaiheesta. Ensim-
mäisessä vaiheessa aineisto kerättiin viidestä teemahaastattelusta. Haastatellut ovat entisiä 
itsenäistymisen tuen nuoria. Toisen vaiheen aineisto koottiin yhteiskehittämisen työpajassa, 
johon osallistui 8 työntekijää. Kolmannessa vaiheessa 2 työntekijää reflektoivat yhteiskehittä-
misen työpajan työskentelyä. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. 

Tutkimustulokset osoittavat, että nuoret kokevat perhe- ja lähiyhteisötyön merkityksen osana 
itsenäistymisen prosessia merkittävänä. Ammatillisesti tuettu itsenäistyminen on tuonut nuo-
rille pärjäämisen kokemuksen, etäisyys ja lisääntyneet voimavarat ovat mahdollistaneet tur-
vallisen perhe- ja lähiyhteisötyön ja tukeneet nuoren suhdetta lapsuudenkotiin. 

Turvatalolla täysi-ikäistyneiden nuorten kanssa työskentelevät ohjaajat asettivat tavoitteeksi 
tukea nuorta ottamaan perhe tai lähiyhteisö mukaan työskentelyyn, nuorta tukevaksi voima-
varaksi. Perheen ja lähiyhteisön mukaan ottaminen täysi-ikäisten nuorten kanssa vaatii työn-
tekijöiltä sinnikkyyttä, kunnioitusta ja ammattitaitoa. On tärkeää arvioida oikea-aikaisuus ja 
työskentelyn merkitys nuoren itsenäistymiselle.  

Asiasanat: itsenäistyminen, lähiyhteisö, kehittäminen, nuoruus, perhetyö  
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The aim of the thesis was to develop family and the immediate community work for Youth 
Shelter with the young adults who are homeless or becoming independent. Youth Shelter is 
part of the Finnish Red Cross and there are 5 of them in Finland. 

In this thesis experiences about family and community work among young people who have 
attended the independence project were reviewed. The thesis also reflected how to get fam-
ily and community work to be part of working with young adults. 

As a theoretical framework the concepts of independence, youth and family work were used. 
The research methods used in the thesis are derived from action research. The data of the 
thesis has been collected in the period between autumn 2017 – autumn 2018. The study was 
divided into three periods. First period consisted of five theme interviews of young people 
who have been part of the independence project. The second part consisted of a collabora-
tive design workshop, in which eight employees of Youth Shelter participated. The third part 
consisted of two employees reflecting on the workshop data. The data has been analysed 
with data-oriented content analysis. 

The research findings show that young people find family work, as a part of independence, 
meaningful. Professionally supported independence has brought feeling of surviving to the 
young people. Distance between family members and growing assets have enabled safe family 
work and empowered relations between the child and parents.  

Employees at Youth Shelter, who mainly work with young adults, set their goals to support 
youngsters to take their family or people close to them as a part of the working process. 
Thus, they can be the empowering aspect of their life. It takes a lot of persistence, respect 
and professional skills to involve the family as part of the working process. It is important to 
evaluate when the time is right and what the work means to becoming independent.  
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1 Johdanto 

”Kaikki onnelliset perheet ovat toistensa kaltaisia, jokainen onneton perhe on onneton 

omalla tavallaan.” Leo Tolstoi, Anna Karenina 1877.  

Tolstoin lausahdus Anna Kareninassa kiteyttää olennaisimman perhe- ja lähiyhteisötyössä. Jo-

kainen perhe on omanlaisensa ja jokainen problematiikka yksilöllinen. Tässä opinnäytetyössä 

olen tarkastellut perhe- ja lähiyhteisötyön merkitystä osana nuoren itsenäistymistä sekä 

perhe- ja lähiyhteisötyön monimuotoisuutta ja mahdollisuuksia. Esittelen työssäni taustaym-

päristöä ja tilaajaa eli Suomen Punaista Ristiä ja Nuorten turvataloa sekä tuloksia ja tutkimus-

menetelmiä. Teoriapohjana opinnäytetyössäni toimivat nuoruus, itsenäistyminen sekä perhe- 

ja lähiyhteisötyö. Perhe- ja lähiyhteisötyötä avaan laajemmin, jotta lukijalle syntyy ymmärrys 

Nuorten turvatalolla tehtävästä perhe- ja lähiyhteisötyöstä mikä määrittelee haastateltujen 

nuorten kokemuksia.  

Sosiaalihuoltolain 13 §:n mukaisesti lapsiperheellä on oikeus saada lapsen terveyden ja kehi-

tyksen kannalta välttämätön perhetyö. Perhetyö on kohdistettu myös erityistä tukea tarvitse-

ville nuorille. Perhetyön toteuttaminen on kunnan tai järjestöjen toteuttamaa. Perhetyötä 

tarjoavat muun muassa järjestöt, seurakunnat, projektit sekä kaupunkien ja kuntien sosiaali- 

ja terveyspalvelut. Kuitenkaan mitään selkeää kriteeristöä tai määritelmää ei ole olemassa, 

vaan palvelua tuotetaan tarpeen ja kysynnän mukaan. Tämä asettaa palvelunsaajat eriarvoi-

seen asemaan. Asemaan, joka riippuu asuinpaikan lisäksi myös palveluntarjoajan määrittele-

mästä tarpeesta. Maailman muuttuessa kuitenkin perhe on ja pysyy. Perhe käsitteenä on 

muuttanut ja tulee jatkossakin muuttamaan muotoaan sekä moninaistumaan, mutta perhe ei 

katoa. Perhetyö on vuosi vuodelta tärkeämmässä ja näkyvämmässä roolissa sosiaalialan ken-

tällä, mutta perhetyön määritelmä on edelleen epäselvä niin terminologisesti kuin käsitteelli-

sestikin. 

Kaiken kaikkiaan perhetyö on keskeinen osa hyvinvointiyhteiskunnan toimintaa. Sen kautta on 

hedelmällistä pohtia yhteiskunnallisia kysymyksiä laajemminkin. Juuri perhetyön piirteet – sen 

jatkuvassa liikkeessä olevat muodot sekä tapa paeta selkeitä määrittelyjä – luonnehtivat sitä 

yhteiskunnallisen muutoksen tilaa, jota parhaillaan elämme. (Vuori & Nätkin 2007, 17.) 

Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalolla on sen perustamisesta saakka havaittu, että nuo-

ren tilanteen selvittelyyn on tärkeää ottaa mukaan jo varhaisessa vaiheessa myös nuoren itse 

määrittelemä perhe- ja lähiyhteisö. Tämä pätee myös itsenäistyvien nuorten kohdalla. Am-

mattilaisten jäädessä työskentelyssä taka-alalle on perhe- ja lähiverkosto se, mikä nuoren rin-

nalle jää kulkemaan. On siis tärkeää vahvistaa näitä jo olemassa olevia tärkeitä suhteita.  

Tästä syystä halusin tarkastella perhetyön tulevaisuutta ja tarpeellisuutta yhä alati muuttu-

vassa ja kansainvälistyvässä yhteiskunnassa, etenkin täysi-ikäisten nuorten kanssa 
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työskennellessä. Täysi-ikäisten nuorten kanssa työskennellessä ei lapsuudenkotia pääsääntöi-

sesti nähdä olemassa olevana voimavarana vaan keskitytään työskentelemään nuoren kanssa 

yksin. Olemassa oleva verkosto voi kuitenkin olla nuorelle suuri voimavara ja tukena sen jäl-

keen, kun ammattilaiset jäävät pois, joten on tärkeää pohtia, kuinka sen saa luontevaksi 

osaksi työskentelyä. Ei sovi myöskään unohtaa nuoren mahdollista omaa lähiyhteisöä eli puoli-

soa ja lapsia. 

Nuoren kasvaessa itsenäisyyteen tarvitaan suojaavaa ja huolehtivaista ympäristöä, jossa lapsi 

tuntee olonsa tärkeäksi (Aalberg & Siimes 2007, 125). Perhetyöhön panostaminen ennalta eh-

käisevänä palveluna, tarjoaa perheille mahdollisuuden työstää perheen sisäisiä ristiriitoja 

vielä, kun keskusteluyhteys on edes jotenkin auki. Perhetyöllä voidaan tarjota perheille työ-

kaluja parempaan vuorovaikutukseen mikä helpottaa myös ongelmanratkaisuja omatoimisesti. 

Hyvässä vuorovaikutuksessa olevassa perheessä, jossa vanhemmat kykenevät tukemaan lapsi-

aan ristiriitatilanteiden rakentavassa ratkaisussa, lapsilla on turvallista kasvaa ja kehittyä. He 

myös oppivat, vanhempiensa tuella, vastuullisuutta sekä toimimaan omatoimisesti. 

2 Toimintaympäristön kuvaus 

Tässä luvussa esittelen työntilaajaa sekä toimintaympäristöä tarkemmin. Olen jakanut luvun 

niin, että ensin esittelen Suomen Punaisen Ristin ja Nuorten turvatalot ja sen jälkeen itsenäis-

tymisen tuen toiminnot. 

 Suomen Punainen Risti ja Nuorten turvatalot 

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä va-

rautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toi-

sistaan. Punaisen ristin perustajana pidetään Henry Dunantia. Hän järjesti Soferinon taiste-

luun vuonna 1859 puolueettomia vapaaehtoisia auttamaan uhreja ja kirjoitti kokemuksistaan 

kirjan Solferinon muisto (1862). Siinä hän esitti, että kaikkiin maihin perustettaisiin vapaaeh-

toinen järjestö avustamaan sodanaikaista lääkintähuoltoa ja että haavoittuneiden hoito tur-

vattaisiin kansainvälisin sopimuksin. 

Jo seuraavana vuonna Genevessä perustettiin toimikunta, josta muodostui Punaisen Ristin 

kansainvälinen komitea. Se määritteli Dunantin ajatusten pohjalta avustusyhdistysten tehtä-

vät ja suositteli niiden perustamista. Kansallisia yhdistyksiä alkoikin syntyä nopeasti eri puo-

lille Eurooppaa ja myöhemmin myös muihin maanosiin. Monessa maassa tehtäväksi otettiin 

alusta alkaen myös suuronnettomuuksien uhrien avustaminen ja taistelu kulkutauteja vastaan. 

Vuonna 1877 Punaisen Ristin toiminta saapui Suomeen. Tällöin perustettiin haavoitettujen ja 

sairaiden sotilaiden hoitoa varten kansallinen yhdistys. Vuonna 1886 ilmestyi ensimmäinen en-

siapuopas. Suomen Punainen Risti on osa Punaisen Ristin ja Punaisen puolikuun liikettä. Suo-

men Punaisen Ristin jäseninä Suomessa toimii 85 000 ihmistä. (Suomen Punainen Risti 2018b-
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c.) Suomen Punainen Risti on maamme suurimpia kansalaisjärjestöjä. Kaikki Suomen Punaisen 

Ristin toiminta perustuu seitsemän periaatteen ympärille: Ykseys, yleismaailmallisuus, tasa-

puolisuus, inhimillisyys, puolueettomuus, riippumattomuus ja vapaaehtoisuus. (Suomen Punai-

nen Risti 2018d.)  

Helsinkiin perustettiin vuonna 1990 ensimmäinen Nuorten Turvatalo. Silloin heräsi huoli siitä, 

että onko Suomessa katulapsia, koska nuoret liikkuivat ja oleskelivat Helsingin rautatiease-

man alueella. Pikkuhiljaa toiminta vakiintui ja 1993 perustettiin turvatalo Tampereelle, 1994 

Turkuun ja Vantaalle. Espooseen turvatalo avattiin vuonna 2000. Alun perin turvatalo perus-

tettiin nuorten tarpeeseen saada yöpaikka, ruokaa ja mahdollisuus peseytyä. Pian huomattiin, 

että nuorten tilanteiden selvittämiseksi oli tärkeää ottaa työskentelyyn mukaan myös nuoren 

perhe- ja lähiyhteisö. Turvataloilla apua nuorille ja perheille tarjotaan nopeasti, joustavasti 

ja tehokkaasti. Turvatalojen työskentely perustuu vahvasti dialogiseen perhe- ja verkostotyö-

hön sekä yksilötyöhön.  

Menestystekijät työskentelyyn ovat matala kynnys, nopea apu, monipuolinen ja yksilöllinen 

tuki, henkilökunnan osaaminen sekä vapaaehtoistyö. (Nuorten turvatalon esite.)  Lastensuoje-

lun palvelukentässä Nuorten turvatalot sijoittuvat kodin ja lastensuojelun välimaastoon. Tur-

vataloilla tarjotaan matalan kynnyksen tukea ja apua nuorille ja perheille elämän erilaisissa 

kriisi- ja pulmatilanteissa. Tarkoituksena on vastata nuorten ja perheiden tarpeisiin jousta-

vasti ja nopeasti ja näin ollen ehkäistä syrjäytymistä varhaisen tuen avulla. (Nuorten turva-

talo 2015, 3.)  

Palvelut, joita turvatalot tarjoavat ovat: 

• Tilapäismajoitus Nuori voi tarvittaessa majoittua turvatalolla tilapäisesti. Tilapäisma-

joituksen kesto määräytyy aina yksilöllisesti. 

• Nopea, päivystyksellinen apu Turvatalot ovat arkisin auki ympäri vuorokauden ja vii-

konloppuisin illasta aamuun. Turvatalolle voi tulla tai soittaa aikaa varaamatta, silloin 

kun apua tarvitsee.  

• Keskusteluapu Nuoret ja heidän perheensä voivat saada turvatalolta keskusteluapua. 

Apu voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista ja sitä voi saada nuorelle tai koko perheelle. Mu-

kana voi tarpeen mukaan olla myös perheen tai lähiyhteisön edustajia. 

• Apua verkossa Yksilöllinen tuki Sekasin-chatissa. Nuoria järkyttäneiden yhteiskunnal-

listen tapahtumien jälkeen mahdollisuus järjestää kriisichat.  

• Itsenäistymisen tuki Aikuistuvilla, itsenäistä elämää aloittavilla nuorilla on mahdolli-

suus saada tukea uuteen elämänvaiheeseen.  
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• Paikallista toimintaa Turvataloilla on omia toimintamuotoja, joilla pyritään vastaa-

maan paikallisiin tuen ja avun tarpeisiin. 

• Palveluohjaus Turvataloilla tehdään yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa paikal-

lisesti ja valtakunnallisesti, jotta nuoria ja perheitä voidaan auttaa kokonaisvaltai-

sesti. Tarvittaessa nuoria ja perheitä ohjataan muiden toimijoiden avun ja palvelui-

den piiriin. 

 Kotipolku-hanke 

Kotipolun tarkoituksena on auttaa nuoria aikuisia asunnottomuuteen tai sen uhkaan liittyvissä 

asioissa sekä tukea nuorten itsenäistymistä. Hanke käynnistyi keväällä 2018 Vantaalla, Es-

poossa ja Helsingissä. Kohderyhmää ovat pääkaupunkiseudulla oleskelevat 18-24 -vuotiaat 

nuoret aikuiset, joilla on akuutti asunnottomuuden uhka tai muita asumisen haasteita, joiden 

asunnottomuus uhkaa syystä tai toisesta pitkittyä sekä lapsuudenkodista itsenäistyvät nuoret.  

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten omaa toimintakykyä ja osallisuutta heidän tilan-

teensa ratkaisemisessa. Tärkeässä roolissa ovat perheen- ja lähiyhteisön lisäksi myös vapaaeh-

toiset, jotka toimivat tukena nuorten arjessa. Jotta nuoret saisivat apua mahdollisimman var-

hain, yhteistyö järjestöjen sekä kuntien sosiaali-, asumis- ja nuorisopalveluiden kanssa on 

keskeistä. 

Hankkeen tavoitteena on luoda niin perheiden, vapaaehtoisten kuin lähiyhteisöjenkin tukeen 

perustuva tukimalli. Tukimalli pyrkii parantamaan nuorten ja perheiden palveluohjausta asun-

nottomuuden ennaltaehkäisemiseksi sekä auttaa nuorta itsenäiseen elämään siirtymisessä. 

Tämän lisäksi tukimalli täydentää kuntien sosiaali-, asumis- ja nuorisopalveluita kolmannen 

sektorin kanssa tehtävän systemaattisen yhteistyön myötä.  

Tukimallissa tunnistetaan ajoissa ne nuoret, joiden kohdalla asumiseen ja itsenäiseen elä-

mään siirtymiseen liittyy erityisen tuen tarvetta ja vahvistetaan nuorten omaa osallisuutta ja 

toimintakykyä asumisongelmien ratkaisussa. Arjen hallinnan vahvistamisen myötä se parantaa 

nuorten aikuisten mahdollisuuksia toimia aktiivisina kansalaisina. (Kotipolku -hankkeen avus-

tushakemus 2017.) 

ARAn (asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) asuntomarkkinakyselyn mukaan asunnottomuu-

den laskusuunta jatkui vuonna 2017. ARAn kuviossa (kuvio 1) näkyy, että kaikissa muissa ryh-

missä asunnottomuus laski paitsi alle 25-vuotiailla nuorilla.  
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Kuvio 1. Nuorten asunnottomuus 2017. (ARA 2018). 

 Espoon Nuorten turvatalon Itsenäistymisen tukitoiminta 

Esittelen Espoon Itsenäistymisen tuen toimintaa tässä opinnäytetyössä, sillä alkuperäinen 

opinnäytetyön tilaaja on ollut Espoon nuorten turvatalo ja tutkimusta varten haastatellut 

nuoret ovat olleet Espoon Itsenäistymisen tuessa mukana. Itsenäistymisen tukea tarjotaan 

kuitenkin myös muilla turvataloilla.  

Vuonna 2013 Espoon Nuorten turvatalolla käynnistyi Itsenäistymisen tukitoiminta osana turva-

talon toimintaa. Itsenäistymisen tukitoiminta käynnistettiin yhteistyössä Espoon kaupungin 

perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä Espoon Asunnot Oy:n kanssa. (Pekkarinen 2016, 7.) 2016 it-

senäistymisen tukitoiminta muuttui kolmivuotiseksi kehittämishankkeeksi. Rahoittajina toimi-

vat Espoon kaupunki, STEA (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) sekä Punainen Risti. 

Hanke toteutettiin yhteistyössä Espoon kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden, Espoon Nuor-

ten turvatalon sekä Espoon Asunnot oy:n kanssa.  

Hanke on tavoittanut vuosittain noin 25-30 espoolaista nuorta ja perhettä. Hanketyössä kes-

keisessä roolissa ovat olleet niin viranomaisverkostot kuin nuorten luonnolliset verkostot. 

Luonnollisista verkostoista tärkeimpinä vanhemmat ja muut perheenjäsenet. Kuviossa 2 on 

kuvattuna tarkemmin verkostot Itsenäistymisen tuen prosesseissa.  
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Kuvio 2. Verkostot Itsenäistymisen tuen prosesseissa. (Malm, Karla. 2018. Itsenäistyvä nuori, 
vahvistuva toimija) 

Alkuvuodesta 2019 lähtien Itsenäistymisen tuki on ollut osa Espoon Nuorten turvatalon vakiin-

tunutta toimintaa ja se on saanut jatkuvan rahoituksen. Itsenäistymisen tuki Espoon Nuorten 

turvatalolla on tarkoitettu 17-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat ulkopuolista tukea itsenäis-

tymiseen. Itsenäistymisen tukeen ohjautuu nuoria lastensuojelun tai perhesosiaalityön ohjaa-

mana. Nuorilla ei ole suunnitelmaa itsenäistymisestä mutta he ovat syystä taikka toisesta jou-

tuneet lähtemään kotoa. Itsenäistymisen tukeen ohjautuvilla nuorilla ei ole oikeutta lakisää-

teiseen jälkihuoltoon. (Nuorten turvatalo 2016.) Lastensuojelulaki 417/2007 määrittelee yhtä-

jaksoisesti yli kuusi kuukautta kodin ulkopuolelle sijoitetulle nuorelle oikeuden kunnan järjes-

tämään jälkihuoltoon (Lastensuojelulaki 417/2007, 75§).   

Kaavio 3 avaa tarkemmin Itsenäistymisen tuen toiminnan tavoitteet. Itsenäistymisen tuessa on 

tarkoitus tukea nuoren omaa toimijuutta ja hänen verkostoaan vahvistetaan yksilö-, perhe- ja 

verkostotyön avulla.  
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Kuvio 3. Itsenäistymisen tukitoiminnan tavoitteet (Malm, Karla. 2018. Itsenäistyvä nuori, vah-
vistuva toimija) 

3 Teoreettinen tausta 

 Nuoruus   

Nuoruus on erityinen elämänvaihe, jonka jokainen elää omalla tavallaan. Nuori kasvaa tässä 

elämänvaiheessa niin psyykkisesti, sosiaalisesti kuin fyysisestikin. Tänä aikana nuori selkeyt-

tää oman elämänsä merkitystä ja muokkaa itseään ja ympäristöään aikuisuuteen sopivaksi. 

Nuoruudessa irrottaudutaan lapsuudesta ja valmistaudutaan aikuisuuteen. Nuori ei ole pelkäs-

tään oman fyysisen kasvun ja sosiaalisten tekijöiden armoilla vaan pystyy myös itse ohjaa-

maan oman elämänsä suuntaa. Esimerkiksi valinnoillaan koulutuksen ja harrastusten sekä ys-

täväpiirin suhteen. Nuoruuden valinnat luovat pohjaa elämän tielle, jonka nuori aikuisena 

elää. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen ja Vilén 2003, 13-14; Hermanson 2010, 29; Nurmi, Ahonen, 

Lyytinen, Pulkkinen, Ruoppila, 2014, 142.)  

Nuoruutta voidaan tarkastella lääketieteellisestä ja kehityspsykologisesta näkökulmasta, jol-

loin siihen kuuluu selkeitä ominaispiirteitä. Ensin lapsi kehittyy nuoreksi ja sen jälkeen nuori 

aikuiseksi: tähän kehitykseen liittyy voimakkaat keskushermostossa tapahtuvat kehitystapah-

tumat, ruumiillinen kasvu ja kehitys, hormonaaliset sekä tunne-elämän, ajattelun, käyttäyty-

misen ja ihmissuhteiden muutokset. Nuoruudessa alkaa myös muodostua elämäntapoja, jotka 

ovat terveyttä ja hyvinvointia joko haittaavia tai edistäviä. (Kuussaari, Pietikäinen, Puhakka 

2010, 16.) 

Vuosien saatossa nuoruus on ajanjaksona pidentynyt jopa parin vuosikymmenen mittaiseksi 

ajanjaksoksi, kun se ennen kesti muutamia vuosia. Muutokseen on vaikuttanut mm. aikuistu-

misen muuttuminen epäselväksi tapahtumaketjuksi, koulutuksen pidentyminen ja elinkeinora-

kenteen muutos (Nurmi ym. 2014, 143). Friisin, Eirolan ja Mannosen mukaan (2004, 44) 

Tavoite: Itsenäistymisen 
tukeminen

Nuoren sosiaalisen verkoston 
suhteiden vahvistuminen ja 
parantunut kommunikaatio

Arjenhallinta
Nuoren kokemus oman 

toimijuutensa 
vahvistumisesta

Nuoren toimijuuden 
vahvistaminen
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nuoruusikä voidaan jakaa varhaisnuoruuteen eli ikävuosiin 12.-16. sekä nuoruuden keski- ja 

loppuvaiheisiin eli ikävuosiin 16.-25. Nuoruuden voidaan myös ajatella jakautuvan puberteet-

tiin eli fyysisen kehityksen vaiheeseen (kesto 2-5v), ja nuoruusikään eli psyykkisen kehityksen 

vaiheeseen ikävuosina 12-22 (Erkko & Hannukkala 2013, 47). Nuoret ovat vielä keskeneräisiä 

ja kypsymättömiä, joten he eivät ole vielä täysin kypsiä ottamaan vastuuta omista asioistaan. 

Aikuisen tuki on tarpeen, toisinaan ymmärtäjänä, toisinaan vastustajana. (Sinkkonen 2010, 

53.) 

Kotipolun viestinnän ja vaikuttamisen vapaaehtoiset ovat pohtineet #nuoruudentakana- kam-

panjassaan muun muassa sitä, mistä nuoruus alkaa ja mihin se päättyy. Onkin tärkeää ymmär-

tää, että aiemmin tiukassa istuneet normit nuoruuden ja aikuisuuden määrittelystä, ovat 

muuttuneet, ja muuttumassa. Nuoruus ja aikuisuus kulkevat joiltain osin limittäin eikä aiem-

min aikuisuuden määritteinä olleet oma koti, työ, koulutus ja perhe, määrittele enää tänä 

päivänä käsitettä. 

 Fyysinen kehitys  

Perimä vaikuttaa nuoren fyysiseen kasvuun ja kehitykseen, mutta se on myös yksilöllistä. 

Kasvu ja motorinen kehitys kuuluvat fyysiseen osa-alueeseen. Näiden lisäksi merkittäviä asi-

oita ovat puberteettikehitys sekä hormonaaliset muutokset. Puberteetin alkaessa sukurauhas-

ten ja aivolisäkkeen muodostama endokriininen järjestelmä aktivoituu hiljattain ja hormonien 

eritys kasvaa. (Aaltonen ym. 2003, 52; Sinkkonen 2010, 25.) Murrosikä alkaa tytöillä keskimää-

rin pari vuotta aikaisemmin kuin pojilla. Ensimmäisiä näkyviä murrosiän merkkejä ovat rinta-

rauhasten kehittyminen ja rintojen kasvu, pituuskasvun kiihtyminen sekä häpykarvoituksen 

ilmaantuminen. Pituuskasvu alkaa kiihtyä useimmiten noin 12-13 ikävuoden kohdalla. Yksilöl-

linen vaihtelevuus on kuitenkin suurta. (Aaltonen ym. 2003, 52-54; Aalberg & Siimes 2007, 51-

60; Sinkkonen 2010, 24-27.)  

Säännöllinen elämänrytmi, riittävä lepo, monipuolinen ravinto sekä liikunta takaavat fyysisen 

kasvun onnistumisen. Nuoren sosiaaliset taidot ja ihmissuhteet kehittyvät hänen hyvässä vuo-

rovaikutuksessa perheen ja ystävien kesken. Nuoruudessa psyykkisen tasapainon säätely- ja 

elämänhallinta-keinot kehittyvät ja itsetuntemus ja ongelmanratkaisutaidot vahvistuvat. Nuo-

ren ajattelu, oppiminen ja ymmärrys lisääntyvät. (Erkko & Hannukkala 2013, 49.) 

 Psyykkinen kehitys  

Taantuminen ja eteneminen vuorottelevat nuoruuden psyykkisessä kehityksessä. Vaikkakin 

nuoren psyykkinen kasvu kehittyy voimakkaasti, tapahtuu siinä ajoittain myös psyykkisten toi-

mintojen taantumista. Nuori saavuttaa tietyn kehitysvaiheen, mutta jo saavutettu toiminta-

kyky menetetään hetkellisesti. Huolimatta taantumasta, kognitiiviset taidot kehittyvät. Taan-

tuman tarkoitus on antaa nuorelle mahdollisuus muuttaa aikaisempaa lapsenomaista 
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kokemusmaailmaa ja irrottautua siitä. Taantuman tulee olla nuorelle ohimenevä vaihe mat-

kalla kohti itsenäisyyttä. (Aalberg ym. 2007, 67, 74-77.) 

Yleisesti nuoruudessa tunne-elämä tulee fyysisen kehityksen perässä. Toisen elinvuosikymme-

nen alussa kehittyvät ajattelutaidot huomattavasti. Verrattuna aikaisempaan, keskeisimmät 

muutokset tapahtuvat abstraktimman, tulevaisuuteen suuntautuvan ja yleisemmän tason 

ajattelussa. Samalla kun ajattelutaidot kehittyvät, luodaan pohjaa kiinnostukselle ja kyvylle 

rakentaa laajempaa maailmankuvaa ja ideologiaa. Ajattelun kehityksen myötä nuorelle avau-

tuu laajempi maailma, se ei enää rajoitu pelkästään perheeseen ja lähiympäristöön. Ideologi-

set kysymykset ja tavat hahmottaa maailmaa tulevat nuoruudessa myös ajankohtaiseksi. 

(Nurmi ym. 2014, 146-147.)  

Nuoruudessa tulevaisuuden ajattelu muuttuu nopeasti. Erityisesti kiinnostus oman tulevaisuu-

den keskeisiin ratkaisuihin lisääntyy. Tämän voi huomata nuoren aikajänteen laajentumisena. 

Suunnittelu- ja päätöksentekotaidot lisääntyvät samanaikaisesti. Nuoren kannalta tällä on 

suuri merkitys, sillä nuoruudessa on tehtävä keskeisiä tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä. 

Koulutus, ammatinvalinta ja ihmissuhteisiin liittyvät päätökset tulevat ajankohtaisiksi nuoruu-

dessa. (Nurmi ym. 2014, 147.) Moraali ja sen periaatteet kehittyvät ajattelun kehittymisen 

myötä. Nuori alkaa ymmärtämään sen, että mielipiteitä voi olla monia ja muut voivat ajatella 

jostakin asiasta eri tavalla kuin itse ajattelee. Kyvyn ottaa toisia huomioon on ajateltu myös 

vaikuttavan nuoren moraalin kehitykseen ja toimintaan. Nuoren toiminta ristiriitatilanteissa, 

toisen auttamisessa ja huomioon ottamisessa on kehittynyt lapsuudesta. (Nurmi ym. 2014, 

146-147.)  

Sadonikovan (2016, 44) ja Mogonean (2013, 192) mukaan hyvä kasvuympäristö ja vanhemmat, 

jotka tarjoavat läheisyyttä ja turvallisen kiintymyssuhteen, tukevat nuoren psyykkistä kasvua 

ja kehitystä. Myös Aalberg ym. (2007, 127) sekä Sinkkonen (2010, 85) allekirjoittavat sen, että 

vaikka usein nuoruuden kasvun aikana tapahtuu ikäviäkin asioita, täytyy nuoren tuntea, että 

lähellä on välittäviä aikuisia. Nuoret tarvitsevat lähelleen turvallisia aikuisia, joita he voivat 

rakastaa ja vihata ja jotka eivät hylkää heitä. 

 Sosiaalinen kehitys  

Sosiaalinen kehitys kulkee yhdessä persoonallisen kehityksen kanssa. Kun sosiaalista kehitystä 

tarkastellaan, huomioidaan ihmissuhteet sekä sosiaalinen ympäristö missä nuori elää. Sosiali-

saatioksi kutsutaan sitä kehitysprosessia, jonka kuluessa nuori omaksuu yhteiskuntansa arvot, 

käyttäytymismallit ja normit sekä sitä kautta oppii täyttämään sosiaalisen ympäristön vaati-

mukset. Kun nuori on oppinut ympäröivän todellisuuden pelisäännöt, sopeutuminen onnistuu. 

Jotta sosialisaation kehittyminen alkaa jo lapsena, edellyttää se, että lapsella on samaistumi-

sen kohde, jolta lapsi voi omaksua asenteet, käyttäytymisen ja arvot itselleen. Kehityksen 

myötä hän alkaa itse kontrolloida käyttäytymistään, eikä tarvitse siihen enää auktoriteettia. 
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Kulttuuri ohjaa millainen sosiaalinen käyttäytyminen kussakin iässä on hyväksyttävää ja näin 

ollen säätelee käyttäytymistä. (Aaltonen ym. 2003, 85; Hermanson 2010, 29-31.) Lapsuudesta 

saakka sosiaalinen ympäristö muodostuu pääsääntöisesti perheestä ja kaveripiiristä. Nuoruu-

teen siirryttäessä suhteet perheeseen ja kaveripiiriin alkaa kuitenkin muuttua. Nuori alkaa 

viettää enemmän aikaa ikätovereiden kanssa ottamalla etäisyyttä vanhempiinsa. Näin hän saa 

myös enemmän itsenäisyyttä. Nuoruudessa ikätovereiden merkitys korostuu. Varhaisnuoruu-

den samaa sukupuolta olevat ryhmät alkavat muuttua myöhäisnuoruuteen mentäessä sekaryh-

miksi. Yleensä myöhäisnuoruudessa ryhmissä on sekä tyttöjä, että poikia. (Brown 1990, 182; 

Brown 2004, 372.)  

Avainasemassa nuoren kehityksen kannalta ovat ikätoverit ja ryhmät. Nuori rakentaa identi-

teettiään ryhmän kautta. Pois jääminen ryhmistä altistaa yksinäisyydelle ja sitä kautta häirit-

see nuoren tervettä psyykkistä kehitystä. Kaikki ryhmät eivät kuitenkaan palvele nuoren kehi-

tystä. Jos ryhmä jää taantumatilaan ja toteuttaa lapsenomaisia yllykkeitä, voi ryhmä toimia 

tuhoavasti ja hillitä kehitystä. Nuorten tärkeimpiä sosiaalisia suhteita ovatkin perhe ja ikäto-

verit/kaveripiiri. Vaikka nuorten sosiaalisten suhteiden korostuneisuus on yksilöllistä, usein 

nuoruusvuosina ikätoverien merkitys korostuu ja vanhempiin haetaan etäisyyttä. Nuoren vuo-

rovaikutusta ja sosiaalisia suhteita voidaan kuvata prosessina, jossa nuori omilla ajatuksillaan, 

valinnoillaan ja toiminnallaan vaikuttaa kehitykseensä omien vanhempiensa, ystäviensä ja yh-

teiskunnan antamien mallien ja toimintatapojen avulla (Nurmi ym. 2014, 148, 149; Friis ym. 

2004, 45). Nuori saattaa huomata ilman ulkoista pakkoa ne johtopäätökset, jotka ovat myös 

aikuisten mielestä järkevämpiä, kun aikuinen kuuntelee ymmärtäen. (Aalberg & Siimes 2007, 

126; Sinkkonen 2010, 55.) 

 Itsenäistyminen  

Yksi tämän tutkimuksen käsitteistä on itsenäistyminen. Itsenäistymisen nähdään usein tapah-

tuvan silloin kun nuori ottaa itsestään taloudellista vastuuta ja muuttaa pois lapsuudenkodis-

taan. Itsenäistyminen on kehityspsykologinen elämänvaihe, jossa nuori tarvitsee tuekseen tut-

tua ja turvalliseksi koettua aikuista, jolta voi pyytää apua. Lisäksi nuori tarvitsee tietoisuutta 

siitä, että hänen hyvinvoinnistaan ollaan edelleen kiinnostuneita. (Laaksonen 2004, 11.) 

Havighurstiin (1948) viitaten, Nurmi ym. (2014, 149) ovat todenneet, että ikäkausille on suun-

nattu erilaisia normatiivisia odotuksia eli kehityshaasteita. Kehitystehtäviä ovat sukupuoli-

identiteetin omaksuminen, suhteiden luominen vastakkaiseen sukupuoleen, koulutuksen hank-

kiminen, valmistautuminen työelämään, valmistautuminen perhe-elämään, ja ideologian ko-

rostuminen (Nurmi ym. 2014, 149). Nuoruuden kehitystehtävien päämääränä on itsenäistymi-

nen (Erkko & Hannukkala 2013, 48). Friis ym. (2004, 45) tuovat esiin nuoruusiän kehityshaas-

teina myös vastuuseen kasvamisen, yhteiskuntaan sopeutumisen ja oman paikan löytämisen 

yhteisössä. 
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Itsenäistyessään nuori kaipaa paljon tukea ja ohjausta. Nuoren tulee tunnistaa omat voimava-

ransa, oppia huolehtimaan itsestään ja luottaa omaan selviytymiseensä. Nuori tarvitsee kan-

nattelijoita ja vieressä kulkijoita sekä tarvittavan tuen. Nuoren itsenäistyminen on vaiheit-

taista ja nuori pyrkii samanaikaisesti itsenäistymään sekä tuntee riippuvuutta (Aalberg & Sii-

mes 2007, 125).  

 

Kuvio 4. Itsenäistyvän nuoren roolikartta. (Varsinais-Suomen lastensuojelunkuntayhtymä) 

Kuviossa 4 on Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän itsenäistyvän nuoren roolikartta, 

joka on luonut itsenäistyvän nuoren roolikartan, jossa on viisi keskeistä osa-aluetta itsenäisty-

miseen liittyen: 

1. Elämästä oppija, jonka alle kuuluu erilaiset eettiset pohdinnat oikeasta ja väärästä, 

pettymyksen sietokyvyn kasvatus, vastuu päätöksistä 

2. Itsensä arvostaja eli nuori oppii tunnistamaan ja hyväksymään omia tunteitaan, hy-

väksymään oman seksuaalisuutensa, ulkonäkönsä sekä itsensä 

3. Arkipäivän pyörittäjä, nuori ottaa vastuuta oman arkensa rytmityksestä, kodin siistey-

destä ja oppii motivoimaan itseään  

4. Rajojen asettaja, osaa asettaa itselleen rajoja ja suojella itseään 
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5. Suhteiden hoitaja, taito kehittää erilaisia sosiaalisia suhteita sekä ihmissuhteita, kun-

nioittaa läheisiä ja olemassa olevia verkostoja 

Itsenäistyvän nuoren roolikartasta käy ilmi se, että itsenäistymiseen liittyy monta osa-aluetta, 

jotka täytyy nuorta tuettaessa ottaa huomioon. Nuorten itsenäistymistä tuetaan Suomessa ta-

loudellisin keinoin (opinto- ja asumistuki, työttömyysturva) eikä syynä lapsuudenkodista pois-

muuttoon usein olekaan perheen taloudellinen asema tai ahtaus vaan ajatus itsenäistymisestä 

ja omasta tilasta kiehtoo. (Oinonen 2013). Halu itsenäistyä onkin pysynyt tärkeimpänä syynä 

kotoa poismuutolle kyselyistä toiseen. Suomalaiseen kasvatuskulttuuriin kuuluu omilleen 

muutto itsenäistymisen merkkinä, joten ajatus itsenäistymisestä ei tule nuorille tyhjästä. 

(Myllyniemi & Suurpää, 2009). Suomessa itsenäistytään keskimäärin varhaisemmassa vai-

heessa, kuin muissa OECD-maissa. 2016 julkaistussa tutkimuksessa Suomessa 37 % 15–29 -vuo-

tiaista nuorista aikuisista asui vanhempiensa luona. OECD-maissa keskimäärin 59 %. (OECD, 

2016.)  

Suomalaisista nuorista enemmistö (58% vuonna 2015) saa taloudellista tukea kotoa muuton 

jälkeenkin (Myllyniemi, 2015.) On todettu (Kauppinen 2014 ym), että köyhyysriskiä lisää nuo-

rena kotoa muuttaminen ja nuoren taloudellista tilannetta lapsuudenkodista poismuuttaminen 

pääsääntöisesti heikentää. Mikäli nuori itsenäistyy ilman tukiverkostoja tai häneltä puuttuu 

taloustaitoja, silloin omaan, itsenäiseen talouteen liittyy riskejä. Lapsuudenkodin vaikeudet 

aikaistavat selvästi nuorten pois muuttamista lapsuudenkodista. Lastensuojelun asiakkuus se-

littää aikaista pois muuttamista eniten. Lapsuudenkodin pitkäaikaiset taloudelliset vaikeudet, 

ristiriidat, vanhempien alkoholi- tai mielenterveysongelmat aikaistavat myös nuorten pois 

muuttamista lapsuudenkodista. (Nuorisobarometri 2015, 7.)  

Itsenäistymisen määrittely pelkästään taloudellisen pärjäämisen ja yksin asumisen kannalta ei 

onnistu. Itsenäistyminen tuo mukanaan myös oman elämän rakentamiseen ja arjenhallintaan 

liittyvää vastuuta ja vapautta. Olennaista arjenhallinnassa ovat sosiaaliset taidot, elämänta-

vat sekä tulevaisuuden suunnitelmat, asumisen ja talousosaamisen lisäksi. Nuorilta kysyttä-

essä näkemyksiä arjenhallinnasta nousivat lisäksi selviytyminen arkirutiineista ja niin psyykki-

seen- kuin fyysiseenkin terveyteen liittyvät kysymykset. (Nuorisobarometri 2015, 6.)  

Nuori oppii tuntemaan itseään ja omia rajojaan uusien kokemusten myötä. Hänen arvomaail-

mansa kehittyy, kun pitää tehdä omaan elämään liittyviä tärkeitä päätoksiä (Ranta 2019). It-

senäistyminen tuo mukanaan erilaisia tunteita esimerkiksi iloa ja jännitystä. Joillekin itsenäis-

tyminen ja sen mukana tuomat tunteet on helpompi käsitellä kuin toisilla. Koska uuteen elä-

mänvaiheeseen liittyy nopeita ja suuria elämänmuutoksia, on tärkeää, ettei nuori joudu käsit-

telemään asioita yksin vaan hänen tukenaan on oikeanlainen tukiverkosto (Ranta 2019.) 
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 Perhe- ja lähiyhteisö  

Koska perhe ei merkitse kaikille samaa asiaa, ei perheen määrittely ole yksinkertaista. Per-

heen määrittely on vahvasti sidoksissa vallitsevaan aikakauteen ja kulttuuriin. Länsimaalainen 

käsitys perheestä on kuitenkin melko yhtenäinen. Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. (Yesi-

lova 2009,11.) Perhe määritellään kiinteäksi yhteisöksi, mikä kuvastaa perheenjäsenten väli-

siä suhteita. (Ihalainen & Kettunen 2016, 88.) Yleensä perheeseen kuuluvat ne henkilöt, jotka 

asuvat samassa taloudessa. (Vilén, Seppänen, Tapio & Toivanen 2010, 10.)  

Sosiaalilainsäädännön yhtenä perheen määrittäjänä pidetään jääkaappia; samasta jääkaapista 

syöviä pidetään perheenä. (Hämäläinen & Kangas 2010, 51.) Vaikkakaan sosiaaliturvaa koske-

vasta lainsäädännöstä ei voidakaan löytää yhtä ja oikeaa perheen määritelmää, otetaan lain-

säädännössä kantaa siihen, millaiset ihmissuhteet ovat oikeudellisesti merkityksellisiä ja 

mitkä perheille ominaiset piirteet ovat kulloinkin tärkeitä: onko huomio kohdistettava per-

heen taloudelliseen yhteisyyteen, keskinäiseen solidaarisuuteen, elatukseen, hoivaan vai jo-

honkin muuhun (Hämäläinen & Kangas, 51).  

Vuosisatojen aikana käsitys perheestä on muuttunut. Perinteisen perhemallin menettäessä 

suosiotaan viimeisten vuosikymmenien aikana, perheet ovat monimuotoistuneet. Ydinperheen 

ihanne syntyi 1900-luvun alussa. 1960-luvulta lähtien yhteiskunnalliset muutokset, kuten teol-

listuminen, kaupungistuminen ja arvojen maallistuminen ovat vähentäneet ydinperheen suo-

siota. Tuolloin avoliitot alkoivat lisääntyä ja lapsiluku pienentyä. (Vilén ym. 2010, 10-14.)  

Usean sukupolven muodostamat suurperheet edelsivät ydinperhettä. Näitä kutsuttiin perheen 

sijaan esimerkiksi ”taloksi” tai ”ruokakunnaksi”. Yhteen ruokakuntaan saattoi kuulua vanhem-

pien ja lapsien lisäksi isovanhemmat ja muut sukulaiset sekä palvelusväki. ”Perheen pään” eli 

talon isännän valta oli suuri ja muut elivät sen alaisena. (Rönkkö & Rytkönen, 2010, 9-12.)  

Perhetyypeistä yleisimpänä pidetään ydinperhettä, johon kuuluvat vanhemmat ja heidän 

kanssaan asuvat lapset (Hämäläinen & Kangas 2010, 28). Muita perhetyyppejä ovat mm. yksin-

huoltaja-, uus- ja sateenkaariperheet. Alle 18-vuotiaan lapsen perheitä kutsutaan lapsiper-

heiksi. Perhe voi olla myös lapseton. (Vilén ym. 2010, 10-14.)  

1950-luvulta lähtien yksinhuoltajaperheet ovat yleistyneet mm. keinohedelmöitysten ja avio-

erojen lisääntymisen vuoksi. Äiti toimii yleensä lasten huoltajana yksin mutta erosta huoli-

matta molempien vanhempien huoltajuus eli yhteishuoltajuus on mahdollista. Lapsen koti voi 

olla joko äidin, isän tai molempien luona, jolloin lapsella on kaksi kotia. Kun eronneet van-

hemmat muodostavat uusperheitä, syntyy uusia sisarussuhteita sekä äiti- ja isäpuolia. (Vilén 

ym. 2010, 10-16.) 
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 Perhetyön historiaa ja määritelmä 

Perhetyö on noin sadan vuoden ajan heijastanut yhteiskunnan (sosiaali- ja perhe) poliittista 

tilannetta, ja sitä on toteutettu kullekin aikakaudelle ominaisella tavalla. Perhetyön vanhim-

pia juuria ovat kirkollinen vaivaishoito ja maallinen hyväntekeväisyystyö, joita toteutettiin 

pitkään ilman ammatillista koulutusta ja pohjaa (Jaakkola ym. 1994).  

1920 - 30-luvuilla vahvistui moderni ydinperheideaali; ihanteina olivat biologinen vanhem-

muus, oman äidin antama hoiva, naisen tehtävä perheenemäntänä ja isän rooli elättäjänä ja 

auktoriteettina. Vaikka kotiin tuotiinkin perhetyö, perheen yksityisyyden ihanne säilyi. (Vuori 

ym, 2007.) Vaikka perhetyö alkoikin sotien ja kriisien kynnyksellä ammatillistua, ei missään 

nimessä sovi mitätöidä tai unohtaa maallikko- ja vapaaehtoispanosta. 1990-luvun lamaan   

saakka perhetyön kasvua seurasi uusia ammatteja ja koulutuksia. Tämä takasi sen, että per-

hetyössä voimistui psykososiaalinen näkemys. Enää perhetyötä ei tehdä vain ns. kriisitilan-

teissa vaan ennemminkin ennaltaehkäisevästi ja perheen sisäisiä suhteita tukien. (Vuori ym. 

2007.) 

Mikko Reijosen näkemyksen mukaan perhetyön idean synty sijoittuu hyvinvointivaltion kyp-

sään vaiheeseen; Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja sosiaalihallitus käynnistivät 1975 ”te-

hostetun perhetyön”-kokeilun. Laman jälkeinen hyvinvointivaltion kriisi aiheutti uuden kään-

teen perhetyön kentällä. Uusia avohuollollisten työmuotojen kehittely on saanut alkunsa mm. 

perheneuvoloiden alasajosta 1990- ja 2000-luvuilla. (Reijonen 2005a, 9.) 

Perhetyön historia koostuu erilaisista prosesseista ja tapahtumista, siihen on vahvasti vaikut-

taneet niin yhteiskunnalliset murrosvaiheet, hyvinvointivaltion rakenteelliset muutokset kuin 

ammatilliset pyrkimyksetkin. Myös perherakenteen ja perheen merkityksen muutokset ovat 

vaikuttaneet perhetyön historian rakentumiseen. (Vuori ym. 2017.) Perhetyön tarkoituksena 

on saada perheet ja sen jäsenet kantamaan itse vastuuta velvollisuuksistaan. Yleensä vastuul-

listaminen tapahtuu opastamalla, joskus jopa kädestä pitäen, eikä saarnaamalla.  

 Perhetyön nykytila 

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) perhetyö määritellään seuraavalla tavalla: ”Perhetyöllä tar-

koitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, 

joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea 

ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen paranta-

miseksi. Perhetyötä annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehi-

tyksen turvaamiseksi.” 

Mervi Uusimäki päättelee teoksessaan (2005), että keskeinen jännite perhetyön käsitteessä on 

erottaa ennalta ehkäisevä kaikille avoin perhepalvelu tarkasti suunnatuista interventioista. 

Perhetyön kiistakysymys koskeekin sitä, kuinka paljon perheitä pitäisi palvella, mihin asti 
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perheiden elämään saa puuttua ja pitäisikö palveluita järjestää kaikille vaiko vain hätää kärsi-

ville erityisryhmille (Vuori ym. 2007, s. 17). 

Uuden sosiaalihuoltolain myötä palvelujen painopiste siirtyy korjaavista toimista hyvinvoinnin 

edistämiseen sekä varhaiseen tukeen. Lapsiperheille tulee tarjota tukea ja palvelua mahdolli-

simman varhaisessa vaiheessa ennen kuin tilanne kriisiytyy. Perheen ei tarvitse olla lastensuo-

jelun asiakas saadakseen apua vaikeuksiinsa: kunnissa täytyy järjestää kotipalvelua, perhe-

työtä, tukihenkilöitä ja –perheitä sekä vertaisryhmätoimintaa. Helsingin kaupunki vastaa sosi-

aalihuoltolain uudistukseen perustamalla mm. perhekeskuksia, joista ensimmäinen on auen-

nut kesällä 2017 Itäkeskukseen. 

Perhetyön luokittelu on mahdollista esimerkiksi Rönkön ja Rytkösen hahmottelemalla tavalla: 

Perhekeskeinen näkökulma, jolloin asiakasta tai asiakkaita autetaan perhekeskeisestä näkö-

kulmasta. Tällöin työtä ei kutsuta perhetyöksi. Perhetyö voi olla osana muita työmuotoja, jol-

loin perheiden kanssa työskentely sisältyy muuhun työhön, esimerkiksi koulun ja kodin tai päi-

väkodin ja perheen välinen yhteistyö, päihdehuollossa tapahtuva perheen huomioiminen tai 

perheiden sopeutumisvalmennuskurssit osana potilasjärjestöjen toimintaa. Viimeiseksi perhe-

työ itsenäisenä työmuotona, jolloin työntekijöiden perustehtävänä on auttaa perheitä. Heillä 

on usein käytössä omia perhetyön työtapoja. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 29–31.) 

 

Ennaltaehkäisevä perhetyö Kriisiperhetyö Korjaava perhetyö 

Voi olla mm. neuvontaa tai 
opastamista tai erilaisia tuki-
palveluita. 

Kohdistetaan perheen tueksi 
kriisiytyneessä perhetilan-
teessa. 

Kohdistetaan perheiden tu-
eksi ongelmien kärjistyttyä. 
Jos on syntynyt huoli per-
heen pärjäämisestä, lasten- 
tai aikuisten turvallisuudesta 
tai perhetilanteen kehittymi-
sestä pidempiaikaisesti huo-
nompaan suuntaan. 

Voi olla sosiaalihuoltolain 
mukaista ennaltaehkäisevää 
perhetyötä, varhaista tuke-
mista tai puuttumista. 

Syynä voi olla ristiriitojen 
kärjistyminen, äkillinen sai-
rastuminen tai onnetto-
muus. 

Tavoitteena tilanteen hei-
kentymisen ehkäisy. 

Arjen sujuvuus ja perheen 
hyvinvoinnin tukeminen on 
keskiössä. 

Pyritään tarpeenmukaiseen 
kohdennettuun tukeen ja 
auttamaan perhe kriisitilan-
teesta normaaliin toiminta-
kykyisyyteen. 

Korjaavassa perhetyössä on 
usein mukana arvioinnin ja 
kontrollin elementtejä. 

Kuvio 5. Perhetyön näkökulmat. (Rönkkö & Rytkönen, 2010.) 

Tässä Rönkön ja Rytkösen (2010, 32-35) kuviossa (kuvio 5) kuvatut näkökulmat saattavat vaih-

della saman työskentelyn aikana asiakasperheiden tilanteiden muuttumisen mukaisesti.  
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Sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä Uusimäen päättelemä jännite perhetyön käsitteessä hel-

pottanee tulevaisuudessa, kun laki määrittelee palvelua ja palvelun oikea-aikaisuutta. Näin 

ollen tulevaisuudessa ei tarvinne enää kiistellä siitä, kenelle palvelua kuuluu tarjota. Kaiken 

kaikkiaan perhetyö on keskeinen osa hyvinvointi-yhteiskunnan toimintaa. Sen kautta on hedel-

mällistä pohtia yhteiskunnallisia kysymyksiä laajemminkin. Juuri perhetyön piirteet – sen jat-

kuvassa liikkeessä olevat muodot sekä tapa paeta selkeitä määrittelyjä – luonnehtivat sitä yh-

teiskunnallisen muutoksen tilaa, jota parhaillaan elämme. (Vuori ym. 2007, 17.) 

 Perhe- ja lähiyhteisötyö Nuorten turvatalolla 

Nuorten turvatalojen ydinviestit vuonna 2019 ovat: 

• Inhimillistä ja turvallista apua 

• Jokaisen oikeus turvallisiin aikuisiin 

• Parannetaan yhdessä maailmaa 

Nämä ohjaavat myös turvatalolla tehtävää perhe- ja lähiyhteisötyötä. Tavoitteellinen ja tiivis 

perhetyö on ehdottomasti yksi Nuorten turvatalojen vahvuuksista. Tavoitteena on parantaa 

vuorovaikutussuhdetta perheenjäsenten kesken sekä vahvistaa toimijuutta itsenäistyvän nuo-

ren resurssiksi ja voimavaraksi. (Nuorten turvatalo 2016.) Tärkeä ja olennainen osa perhe-

työtä on vanhemmuuden tukeminen. Vuorovaikutuksen tukeminen on perhetyön keskiössä, on-

han vanhemmuus vuorovaikutusta nuoren ja vanhemman välillä. (Myllärniemi 2007, 6-7.) Yh-

teiskunnallisten muutosten kynnyksellä turvataloilta vaaditaan entistä enemmän monialaista 

ammattitaitoa, verkostotyötä sekä vapaaehtoisuuden ja nuoren osallisuuden vahvistamista. 

Vuoden 2016 toimintakertomuksen mukaan turvatalojen on kyettävä vastaamaan nuorten ja 

perheiden tarpeisiin muiden toimijoiden kanssa ilman katkoksia tai turhia päällekkäisyyksiä. 

Tämä pätee myös vuonna 2019. 

Turvataloilla tehtävä työ sisältää ennaltaehkäisevän perhetyön, kriisiperhetyön ja toisinaan 

myös korjaavan perhetyön elementtejä tai lastensuojelun perhetyön ja vaativan perhetyön 

elementtejä. Turvatalon henkilökunta on käynyt voimavarakeskeisen perhe- ja verkostotyön 

koulutuksen ja voimavarakeskeisyys on tärkeä osa turvataloilla tehtävää perhe- ja lähiyhteisö-

työtä. Turvatalolla tehtävän perhetyön lähtökohtana on se, että yksilö on aina suhteessa eri-

laisiin yhteisöihin. Turvatalolla autetaan nuorta ja perhettä tarkastelemaan olemassa olevia 

suhteita ja haastamaan heitä tutkimaan sitä mikä ei toimi sekä tukemaan sitä mikä on toimi-

vaa.  

Perhe-neuvottelu turvatalon toiminnassa käsittää nuoren sekä vähintään yhden perheenjäse-

nen osallistumisen neuvotteluun. Kokoonpanot vaihtelivat tilanteen ja perheen tarpeiden mu-

kaan. Välillä saman perheen perhetapaamisissa oli mukana kaikki perheenjäsenet, välillä taas 
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nuoren lisäksi esimerkiksi toinen huoltajista. Joissain tapauksissa perhe halusi neuvotteluihin 

paikalle esimerkiksi isovanhemmat tai vanhempien sisaruksia. 

Turvatalot laitoksena on lähtenyt tutkimaan perhetyön mahdollisuuksia myös verkossa. Ver-

kossa tehtävää perhetyötä ei ole Suomessa tarjolla kuin muutaman palveluntarjoajan toi-

mesta. Perheverkkotyötä lähdettiin kehittämään jo olemassa olevan asiakastyön havainnoista. 

Palveluissa olevissa perheissä saattaa osa perheestä tai lähiverkostosta asua kauempana, jo-

ten fyysinen läsnäolo tapaamisissa on haastavaa. Myös maahanmuuttajataustaisten nuorten 

enenevä määrä turvatalon palveluissa on asettanut haasteet perhe- ja lähiyhteisötyölle koska 

heidän olemassa olevat verkostonsa ovat usein kaukana. 

 Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyö 

Nuorten turvatalojen henkilökunta on kouluttautunut voimavarakeskeiseen perhe- ja verkos-

totyöhön. Tämä työskentelytapa ohjaa turvataloilla tehtävää työtä, joten avaan lyhyesti sen 

teoreettista viitekehystä tässä luvussa. Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyö koostuu 

voimavarakeskeisyydestä, dialogisuudesta, narratiivisuudesta, reflektiivisyydestä sekä ratkai-

sukeskeisyydestä.  

 Voimavarakeskeisyys  

Yleisenä käsitteenä voimavarakeskeisyys on osin vakiintumaton. Se monesti määritellään rat-

kaisukeskeisen työtavan synonyymiksi tai rinnakkaiskäsitteeksi. Tässä tapauksessa käytetään 

usein termiä ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneisuus. Esimerkiksi ratkaisukeskeisen työtavan 

edistämisyhdistyksen nimi on Ratkes – ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien 

edistämisyhdistys. Kansainvälisestikin käytetään termiä strengths and solution based 

therapies. (Bertolino, Kiener & Patterson 2009.)  

Suomalaisessa perheterapian kentässä voimavarakeskeinen psykoterapia on terminä vakiinnut-

tanut paikkansa paremmin. Ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta voimavarakeskeinen psykote-

rapia erottuu sekä teoreettisesti että käytännön työtapana. (Seikkula, Wahlström & Holm 

2003.)  

Voimavarakeskeinen työtapa on kehittynyt Suomessa osana perheterapian kehitystä. Konteks-

tuaalisuuden huomioiminen on keskeistä lähestymistavoissa, joissa korostetaan kielen merki-

tystä keskustelutilanteiden luomisessa sekä osana ongelmien syntyä helpottamista. Voimava-

rakeskeinen terapiasuuntaus on siis kehittynyt usean eri psykoterapiasuuntauksen yhteiselle 

käsitteelliselle alueelle tai leikkauspisteeseen. Valviran määrityksen mukaan voimavarakes-

keinen psykoterapiakoulutus on perheterapiakoulutuksen sovellus. Pekka Holmin mukaan voi-

mavarakeskeinen psykoterapia on saanut vaikutteita dialogisuudesta, reflektiivisyydestä, nar-

ratiivisesta terapiasta sekä ratkaisukeskeisyydestä ja on näiden synteesi. Näille kaikille on yh-

teistä diskursiivinen eli loogisesti etenevä ja kontekstuaalinen (laajempaan asiayhteyteen 
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liitetty asia/ilmiö) perusajatus sekä sosiaalinen konstruktionismi tietoteoriana (Holm 2011.) 

Sosiaalinen konstruktionismi on yleisnimi erilaisille tutkimussuunnille, joiden taustaoletuksena 

on tiedon ja käsitteiden sosiaalinen eli yhteisöllinen rakentuminen.  

 Dialogisuus  

Dialogi sanana tulee kreikan kielestä ja sen kantasanat ovat dia, joka tarkoittaa läpi, ja logos, 

joka tarkoittaa merkitystä. Merkitys virtaa siis puheen läpi tai kautta. Dialogilla on suomen 

kielessä myös vastine; kuunteleva keskustelu. Asiantuntijat, jotka ovat kehittäneet dialogisia 

menetelmiä, kuvaavat dialogin oleva avointa ja suoraa keskustelua, jossa tavoitellaan yh-

teistä ymmärrystä. Dialogissa synnytetään tila, jossa tilannetta tutkitaan yhdessä. Tässä ti-

lassa kummankin dialogiin osallistuvan todellisuus saa olla olemassa ja molempien kiinnostuk-

sen kohteena. Mikäli ammattilainen käyttää asiantuntijakieltä asiakastapaamisessa tai osa-

puolet käyvät kahdenvälistä yksinpuhelua, ei keskustelu välttämättä ole kuuntelevaa (THL, 

viitattu 28.5.2019). 

Dialogissa tärkeää on se, että viesti herättää ajatuksia sekä tuntemuksia. William Isaacs on 

määritellyt hyvän dialogin niin, että hyvä dialogi syntyy taidosta puhua niin, että toiselle syn-

tyy halua kuunnella ja kuunnella niin, että toiselle syntyy halu puhua. (Isaacs 2001, 96.) Dia-

logi onkin keskustelua, jossa on ydin ja jossa ei valita puolta. Dialogissa pyritään aktiivisesti 

luomaan uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, joiden avulla voidaan selvittää edessä olevien 

valintojen luonnetta sekä herättää oivalluksia, joiden pohjalta tietoja ja ennakkokäsityksiä 

voi järjestää uudelleen. (Isaacs 2001, 63.)  

Kauko Haarakangas taas on määritellyt, että dialogisuus on suhde, joka koskettaa. Kun koh-

taamme toisen ihmisen kasvokkain ja kokonaisvaltaisesti tulemme samalla ”kosketetuiksi” ja 

välillemme syntyy yhteys, jossa ymmärrys tulee mahdolliseksi. (Haarakangas 2011, 151.) Haa-

rakangas on kuvannut dialogista työskentelyä myös sekä suhteena että prosessina. Dialogisen 

suhteen keskeisiä elementtejä ovat: avoimuus, tasavertaisuus, turvallisuus, luottamus, keski-

näinen välittäminen ja kokonaisvaltainen läsnäolo. Dialoginen prosessi rakentuukin kuulluksi 

tulemisesta, kuuntelemisesta, ymmärryksen kehittymisestä, merkitysten muodostumisesta, 

merkitysten muuttumisesta ja yhteisestä jakamisesta. (Haarakangas 2011,145.)  

 Reflektiivisyys  

Fagerström (2016) on teoksessaan avannut Tom Andersenin kehittämää reflektiivisen tiimin 

ideaa. Tässä ideana on se, että perheen edessä työntekijäpari tai -tiimi reflektoi omia ajatuk-

siaan kuulemastaan. Tästä reflektoinnista perheenjäsenet ottavat vastaan niitä asioita, jotka 

sopivat heidän käsitykseensä ja ajatusmaailmaansa. Tämän jälkeen perhe reflektoi joko kes-

kenään tai terapeutin kanssa sitä, millaisia tuntemuksia työntekijöiden keskustelu on herättä-

nyt. Tämän lähestymistavan tarkoitus on lisätä perheenjäsenten aktiivista toimijuutta, jossa 

he etsivät uusia näkökulmia ongelmatilanteisiin yhdessä työntekijöiden kanssa.  
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Haarakankaan (2008, 30) mukaan reflektiivinen toiminta on luonteeltaan moniäänistä ja näin 

ollen yhden ainoan totuuden mahdollisuuden kyseenalaistavaa. Hänen mukaansa keskustelu 

on reflektiivinen tapahtuma, jossa reflektiivisyys toteutuu keskustelijoiden keskeisenä sosiaa-

lisena reflektiona sekä jokaisen keskustelijan samanaikaisena sisäisenä itsereflektiona.  

 Narratiivisuus  

Tässä opinnäytetyössä viittaan narratiivisen terapian käsitykseen narratiivisuudesta. Perhe-

työntekijä tai terapeutti, joka toimii narratiivisesti, ymmärtää, että tieto syntyy sosiaalisissa 

suhteissa ja rakentuu kielellisesti ja kontekstuaalisesti. (Malinen 2008,130.)  

Narratiivisessa työtavassa on tarkoitus tuottaa moniulotteisempaa ja laajempaa ymmärrystä 

omasta itsestä sekä omasta elämäntarinasta. Seikkulan (2008, 5) mukaan narratiivisessa tera-

piassa kyseenalaistetaan niin psykiatrian kuin perheterapiankin tapa puhua asiakkaista sekä 

patologinen kieli. Hänen mukaansa narratiivisessa työtavassa ei lähdetä diagnostisesta luokit-

telusta tai perheen määrittelemisestä patologisiin perhesysteemiluokkiin.  

 Ratkaisukeskeisyys 

Vuonna 1976 syntyi ratkaisukeskeinen lyhytterapia Brief Family Therapy Centerin (BFTC) ko-

keilujen tuloksena. Tässä terapiamuodossa keskitetään huomio ennemmin onnistuneisiin on-

gelmanratkaisuihin kuin itse ongelmiin. Ongelmakäyttäytymistä huomioidaan vähemmän kuin 

poikkeuksia ongelmallisena pidetyssä käyttäytymisessä. (Helander 2000.) 

Ongelmalähtöisessä ajattelussa asiantuntija määrittelee ongelman, jonka jälkeen asiakasta 

voidaan vasta auttaa. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalta kysellään tarkasti ongelmasta ja 

sen jälkeen asiantuntoja alkaa miettiä kuinka ongelma ratkaistaan. Ratkaisukeskeisessä työta-

vassa on luovuttu ongelmalähtöisyydestä ja haetaan mieluummin ratkaisuja. Ihmisten voi-

maannuttamisen tulisikin olla auttamistyön tarkoitus. (De Johng & Kim Berg 2008, 18–20.) Jo-

kaisen asiakkaan tavoitteet, näkökulmat ja resurssit ovat yksilöllisiä, niitä ei voi arvata etukä-

teen vaikkapa diagnoosin perusteella. (Mattila 2014, 2635b.)  

4 Tutkimuksen eteneminen 

 Tutkimustehtävä 

Tutkimuskysymykset: 

1. Millaiset kokemukset nuorilla on perhe- ja lähiyhteisötyöstä osana itsenäistymisen 

prosessia? 

2. Kuinka perhe- ja lähiyhteisötyötä voisi lisätä erityisesti 18-vuotta täyttäneiden nuor-

ten itsenäistymisen prosessin osana ja onko sille tarvetta? 
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Tutkimuksessa on kolme vaihetta. Ensimmäisenä haastattelin haastatteluun valitut nuoret, 

sen jälkeen toteutettiin työntekijöiden työpaja. Työpajaa seurasi kahden työntekijän reflek-

tointi aiemmin järjestetyn työpajan materiaaleista.  

Ensimmäisen vaiheen tarkoituksena oli selvittää, kuinka merkityksellisenä nuoret ovat koke-

neet perhe- ja lähiyhteisötyön osana itsenäistymisen prosessia. Toisen vaiheen tarkoitus oli 

pohtia nuorten haastatteluista nousseiden teemojen avulla, kuinka olemassa olevia onnistu-

neita käytänteitä voisi hyödyntää täysi-ikäisten nuorten kohdalla ja mitä haasteita siihen 

saattaa liittyä. Kolmannen vaiheen tarkoitus oli reflektoida työntekijöiden työpajassa synty-

neitä ajatuksia sekä saada palautetta kehitetyistä ideoista. 

Opinnäytetyöni eteni vaiheittain. Espoon Nuorten turvatalon itsenäistymisen tuen päättä-

neistä nuorista valittiin 5 yksilöhaastatteluihin. Nuorten haastatteluita analysoitiin aineisto-

lähtöisen sisällönanalyysin avulla ja tämän analyysin pohjalta nostettiin työntekijöille tarkoi-

tetun työpajan teemat. Järjestettyyn työpajaan osallistui Nuorten turvatalon Kotipolku-hank-

keen työtiimi (6), Espoon itsenäistymisen tuen työntekijät (2), Espoon ja Helsingin talojen 

koordinaattorit (2) sekä Espoon talon johtaja (1) eli yhteensä 11 henkilöä. 3 osallistujaa oli 

poissa työpajapäivänä, 2 poissaolijoista reflektoi työpajasta syntyneitä ajatuksia jälkikäteen. 

 Toimintatutkimus 

Toimintatutkimuksessa pyritään kehittämään kohteena olevaa organisaatiota. Toimintatutki-

musta käytetään yleisnimityksenä sellaisille lähestymistavoille, joissa tutkimuksen kohteeseen 

pyritään vaikuttamaan tavalla tai toisella. Mikäli työryhmä tai tutkimuksen kohteena oleva yh-

teisö pyrkii ratkaisemaan jonkin ongelman tai kehittämistarpeen, voidaan lähestymistapana 

käyttää toimintatutkimusta. Tutkija ei ole objektiivinen suhteessa tutkittavaan kohteeseen ja 

siinä yleensä toimintatutkimus poikkeaa tavallisista tutkimuksista luonteeltaan. (Eskola & 

Suoranta 2013, 126-127.)  

Toimintatutkimuksen vahvuutena voi nähdä sen, että se nostaa esiin hiljaista tietoa, joka 

muuten saattaa tutkimuksissa jäädä varjoon. Painopiste toimintatutkimuksessa ei olekaan 

yleisessä tiedossa vaan täsmällisemmässä tiedossa. Usein toimintaan liittyvää tietoa pidetään 

hiljaisena tietona, jota ei voi ääneen sanoa. Tutkijan rooli onkin saada se näkyväksi moni-

kanavaisen aineiston keruun avulla. (Heikkinen 2015, 204.) Perhe- ja lähiyhteisötyön kehittä-

misessä oli tärkeää kuulla niin nuoria kuin työntekijöitäkin, jotta hyvät käytänteet saadaan 

käyttöön ja ne, mitkä ei toimi, voidaan unohtaa. Tästä syystä oli luonnollista valita menetel-

mäksi toimintatutkimus, jotta sain täsmällisempää tietoa ja myös hiljainen tieto tuli kaikkien 

tietoon ja käytettäväksi. 

Toimintatutkimuksen idea on ottaa kehittämiseen mukaan tutkimuksen kohteet, täysivaltai-

sina jäseninä, ja näin pyrkiä yhdessä kohti parempaa päämäärää. (Eskola & Suoranta 2013, 
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127-128 & Kuula 1999, 218.) Toimintatutkimuksessa nähdään tärkeänä molempien osapuolien 

aktiivinen vuorovaikutus ja sitoutuminen kehittämisen tavoitteisiin. (Eskola & Suoranta 2013, 

127-128.)  

Kuulan (1999, 218-219) mukaan toimintatutkimuksen keskeisimpiä piirteitä ovat ongelmakes-

keisyys, käytäntöön suuntautuminen ja muutos, tai sen yrittäminen. Toimintatutkimuksen 

haasteena pidetään sitä, miten vältetään tutkijan liiallinen samaistuminen tutkimuskohtee-

seen sekä tilanne, jossa tutkittava ja tutkija tuntevat toisensa liian hyvin. Toimintatutkimuk-

sen ajatus lähtee siitä, että sosiaalinen todellisuus tulee paremmin ymmärretyksi, kun tutki-

musta tehdään todellisessa elämässä tehtävään muutokseen ja sen tutkimiseen. Myös rajan-

veto tutkimuksen ja toiminnan välillä on yksi toimintatutkimuksen perushaasteista, tieteelli-

nen vakuuttavuus on myös puntarissa. Teoreettisen osaamisen lisäksi tutkijalta odotetaan 

myös vahvaa käytännön tietotaitoa, koska muuten kehittäminen pysähtyy nopeasti. (Eskola & 

Suoranta 2013, 129.)  

Kuviossa 6 on kuvattu tämän opinnäytetyön eteneminen. Kuvio perustuu löyhästi Cohenin ja 

Mannionin 1994 luomaan malliin. 

 

Kuvio 6.  Opinnäytetyön eteneminen. 
 

 Aineistonkeruun menetelmät 

Opinnäytetyöni suunnittelu lähti liikkeelle jo keväällä 2017. Aihe nousi erilaisista keskuste-

luista silloisessa työyhteisössäni sekä oman mielenkiintoni mukaan. Opinnäytetyötä miettiessä 

ja suunnitellessa tutustuin kirjallisuuteen sekä erilaisiin aihetta sivuaviin tutkimuksiin. Perhe- 

ja lähiyhteisötyön merkitystä osana itsenäistymistä on tutkittu aika vähän mutta tematiikkaan 

liittyviä komponentteja on tutkittu erikseen suhteellisen laajastikin. Opinnäytetyöni tarkoitus 

on ennen kaikkea tarjota työyhteisölle ajatuksia perhe- ja lähiyhteisötyön merkityksellisyy-

destä osana itsenäistymistä sekä pohtia kuinka mahdollistaa se myös täysi-ikäisten nuorten 

kohdalla. Tarkoituksena ei ole tuottaa laajoja tilastollisia yleistyksiä. 
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Tiedonkeruu aloitettiin jo syksyllä 2017 ja se tapahtui vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa 

tein haastattelut nuorille. Haastattelut suoritettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. 

Toisessa vaiheessa nuorten kanssa työskentelevät työntekijät käsittelivät haastatteluista 

nousseita teemoja työpajassa. Kolmannessa vaiheessa kaksi työntekijää reflektoivat työpa-

jassa syntynyttä aineistoa. Tähän tutkimukseen haastatteluun valittiin nuoret eliittiotannalla. 

Eliittiotannalla tarkoitetaan sitä, että tiedonantajina toimivat he, joilla oletetaan parhaiten 

saatavan tietoa asiasta. Tässä tapauksessa siis nuoret, joilla osana itsenäistymistä on ollut 

työskentely perheen- tai lähiyhteisön kanssa (Tuomi & Sarajärvi 2013, 85–86.) 

Erilaisilla tiedonkeruumenetelmillä kerätään tietoa, jolla löydetään tutkimusongelmaan rat-

kaisu. Osa aineistosta on yleensä jo olemassa ja osa kerätään. Opinnäytetyössäni päädyin ke-

räämään aineistoa haastattelemalla nuoria sekä pitämällä työpajan työntekijöille. (Kananen 

2014, 64-65). Tämän lisäksi työpajaa reflektoi kaksi työntekijää, jotka olivat estyneitä osallis-

tumaan työpajaan. 

Haastatteluja on monenlaisia. Voidaan puhua yksilö- tai ryhmähaastatteluista ja kysymystyy-

pistä riippuen kyseessä voi olla lomakehaastattelu, teemahaastattelu tai syvähaastattelu (Ka-

nanen 2014, 70). Omassa työssäni päädyin teemahaastatteluihin, jotka toteutettiin yksilö-

haastatteluna. Teemahaastattelussa on etukäteen mietitty teemat, jotka ovat hyvin yleis-

luontoisia. Laadullisen tutkimuksen haasteena on se, että tutkijan omat intressit saattavat 

vaikuttaa tuloksiin ja johtopäätöksiin. Haastattelutilanne saattaa myös olla sellainen, jossa 

haastattelija ohjaa haastateltavaa vastaamaan haluamallaan tavalla. Anonyymissä kyselytut-

kimuksessa voi vastata ilman kokemusta siitä, että on miellytettävä haastattelijaa. Koen kui-

tenkin, että koska olin haastateltaville vieras, pystyin haastattelijana luomaan sellaisen tilan, 

ettei painetta miellyttämisestä ollut. Kyselytutkimukseen olisi myös saattanut olla vaikea 

saada riittävää määrää vastauksia. Nuoret elävät hetkessä ja satunnainen netissä tehtävä ky-

sely saattaisi helposti jäädä täyttämättä. Oli myöskin tärkeää, että pystyin haastattelun ai-

kana tarkentamaan käsitteitä, jotka osalle haastateltavista oli vieraita. Näin pystyin takaa-

maan, että haastateltavat vastasivat siihen aihepiiriin, mitä opinnäytetyössäni tutkin.  

Koska toimintatutkimus on yhteisöllinen prosessi, jolla pyritään toimintakäytäntöjen muutok-

seen, on tärkeää, että kaikki osallistuvat keskusteluun. Tästä syystä työpajaan osallistuivat 

Kotipolku-hankkeen työntekijät, jotka työskentelevät täysi-ikäisten nuorten kanssa sekä haas-

tateltujen nuorten kanssa työskennelleet Espoon itsenäistymisen tuen työntekijät (Kiviniemi 

1999, 64–65). Työpajan tarkoitus oli pohtia nuorilta nousseita ajatuksia tehdystä perhe- ja lä-

hiyhteisötyöstä. Tämän lisäksi tavoitteena oli miettiä, kuinka olemassa olevia käytänteitä 

voisi hyödyntää täysi-ikäisten nuorten kanssa tehtävässä työssä. Oman tutkimukseni tarkoituk-

sena on löytää jo olemassa olevista käytännöistä toimivat ja jatkojalostaa ne täysi-ikäisten 

nuorten kanssa toimivien käyttöön. Opinnäytetyöni tarjoaa mahdollisuuden jatkaa perhe- ja 

lähiyhteisötyön kehittämistä osana täysi-ikäisten nuorten kanssa työskentelyä. 



 29 
 

 

 Nuorten haastattelut 

Koska halusin tietää mitä nuoret ajattelevat perhetyön merkityksestä itsenäistymisessä ainoa 

tapaa selvittää se, oli kysyä heiltä. Nuorten haastattelut toteutettiin syksyn 2017 ja alkuke-

vään 2018 aikana. Haastattelin yhteensä 5 eri nuorta. Haastateltavat nuoret valikoituivat si-

ten, että keskustelimme yhdessä Espoon itsenäistymisen tuen työntekijöiden kanssa opinnäy-

tetyön tutkimuskysymyksistä ja mietimme haastatteluun sopivia nuoria. Kriteereinä pidimme 

yhteisesti sitä, että nuoren perhe tai lähiyhteisö on ollut mukana työskentelyssä, nuoren asi-

akkuus on päättynyt sekä se, että nuori on valmis jakamaan ajatuksiaan perhetyöstä.  

Sain yhteensä 15 yhteystietoa, joista 7 nuorta vastasi olevansa kiinnostunut haastattelusta 

mutta loppujen lopuksi 5 nuoren kanssa sain sovittua haastattelun. Olin nuoriin yhteydessä 

sähköpostilla (liite 1) ja sen jälkeen jatkoimme yhteydenpitoa tarvittaessa puhelimitse tai 

sähköpostilla.  

Koska haastattelussa on tärkeä saada mahdollisimman paljon tietoa, kerroin ennakkoon lähe-

tetyssä sähköpostissa mistä haastattelussa on kyse, jotta haastateltavat pystyivät orientoitu-

maan haastattelun aiheeseen. Haastattelut pidettiin avoimina yksilöhaastatteluina joko turva-

talon tiloissa tai nuoren toivomassa tilassa muualla. Haastattelut toteutettiin teemahaastatte-

luna, jossa haastattelun teema oli etukäteen valittu. Haastattelut litteroitiin ja teemoiteltiin. 

Nuorten haastatteluista nousseiden teemojen perusteella kokosin työntekijöille tarkoitetun 

työpajan sisällön. 

 Työpaja työntekijöille 

Työntekijöiden työpajaan kutsuin (liite 3) Kotipolku-hankkeen työntekijät (6kpl), Espoon it-

senäistymisen tuen työntekijät (2kpl), Helsingin ja Espoon turvatalojen koordinaattorit (2kpl) 

sekä Espoon talon johtajan. Kolme osallistujaa ei päässyt osallistumaan työpajaan, mutta 

kaksi heistä reflektoi työpajan työskentelymateriaalin jälkikäteen.  

Alustuksen perhe- ja lähiyhteisötyöhön sekä työpajaan piti ulkopuolinen kouluttaja Lassi 

Pruuki. Ilmoitin hänelle etukäteen nuorten haastatteluista nousseet teemat ja niiden perus-

teella päädyimme siihen, että alustuksessa keskitytään läsnäoloon ja kohtaamiseen. Ulkopuo-

liseen alustajaan päädyttiin siksi, että perhe- ja lähiyhteisötyö oli osalle työntekijöistä vie-

raampi ja koin, että orientaatio aiheeseen mahdollistaisi yhteisen ymmärryksen teemasta ja 

työpajan tavoitteista.  

Työpaja järjestettiin tiistaina 11.9. Espoon nuorten turvatalolla ja se oli kestoltaan yhden 

työpäivän mittainen. Työpajassa käytin menetelminä Bull`s eyeta, joka tunnetaan myös ni-

mellä Target Tool sekä arvostavaa haastattelua. 
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Bull´s eye-menetelmässä piirsin ensin isolle paperille maalitaulun, jossa on napakympin lisäksi 

kaksi ulompaa kehää. Maalitaulun keskelle merkitsin ”Perhe- ja lähiyhteisötyö yli 18-vuotiai-

den kanssa” eli sen kysymyksen mihin haettiin vastausta. Samalla osallistujat (8) kirjoittivat 

post it-lapuille kolme (3) ajatusta maalitaululla olevasta aiheesta ja kun laput olivat valmiita, 

he kiinnittivät ne paperille, maalitaulun ulkopuolelle. Alkutyöskentely tässä menetelmässä to-

teutetaan hiljaisuudessa, jotta kaikki pääsevät työskentelyyn mukaan. Kun kaikki laput oli pa-

lautettu yhteiselle isolle paperille, jokainen kävi siirtämässä lappuja lähemmäs napakymppiä 

sen mukaan, miten itse näki ne tärkeänä. Työskentely jatkui edelleen hiljaisuudessa, jotta 

taattiin se, että kaikkien mielipiteet tulisivat mahdollisimman tasapuolisesti esiin. Jos la-

puissa oli samanlaisia asioita, ne niputettiin yhteen. Aikaa tälle harjoitukselle annoin 15 mi-

nuuttia ja kun aika päättyi, teimme johtopäätöksiä siitä, millaisia ovat osallistujien ennakko-

käsitykset aiheesta. (Kinnunen & Porokuokka 2016, 28.) 

Toisena menetelmänä työpajassa oli arvostava haastattelu. Arvostavan haastattelun tarkoi-

tuksena on motivoida ja sitouttaa ihmisiä toimintaan sekä tunnistaa ryhmän vahvuuksia. Ar-

vostavan haastattelun avulla tulevaisuuden suunnittelu on mahdollista positiivisten kokemus-

ten jakamisen kautta. Menetelmän kehittäjinä pidetään David Cooperrideriä ja Suresh Srivas-

tania ja se on alun perin kehitetty nimenomaan erilaisille tiimeille ja työryhmille, organisaa-

tiomuutoksien ja tiimin kehittämisen työkaluksi.  

Yleensä arvostavan haastattelun toteutus jaetaan neljään vaiheeseen, jotka ovat:  

1. Tunnistaminen (Discovery): Jokainen pyrkii tunnistamaan työssä koettuja onnistumi-

sia. 

2. Unelmointi (Dreams): Pyritään hyvien kokemusten pohjalta luomaan yhteiset tavoit-

teet siitä, mihin työllä pyritään. 

3. Suunnittelu (Design): Käytännön toimien suunnittelu, jotta tavoitteisiin päästään. 

4. Jaettu ymmärrys (Destiny): Jaetaan tulevaisuudennäkymät ja keskustellaan niistä. 

(Innokylä 2016. Arvostava haastattelu.) 

Tämän työvaiheen työskentely aloitettiin sillä, että jokainen pohti itsekseen positiivisia koke-

muksia aiheeseen liittyen (Discovery). Sen jälkeen jaoin osallistujat pienryhmiin, joissa he 

pohtivat miksi juuri kyseinen kokemus on jäänyt positiivisena mieleen ja miten siihen on mah-

dollista päästä (Dreams). Kun jokaisen kokemukset oli käyty läpi, ryhmä mietti konkreettisia 

toimia tavoitteiden saavuttamiseksi (Design) ja sen jälkeen kaikki ryhmät jakoivat tuotok-

sensa kaikille muille (Destiny). (Kinnunen ym. 2016, 6.) 

Keräsin aineiston työpajasta osallistujien henkilökohtaisilla muistiinpanoilla, post it-lapuilla ja 

isolle paperille tehdyillä muistiinpanoilla sekä maalitaululla. Tämän lisäksi nauhoitin 
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loppukeskustelun ja käytin sitä muistiinpanona. Litteroin äänitteen, jonka kesto oli (30min). 

Litteroin äänitteestä ainoastaan ydinsisällön ja sanoman eli litterointi toteutettiin propositio-

tasolla (Kananen 2014, 106). Litteroitua aineistoa syntyi 4 sivua (fontin teema Calibri, fontti-

koko 11 ja riviväli 1,5). Litteroinnista tehtiin yhteenveto ja tutkimuksen valmistuttua kerätty 

aineisto hävitetään.  

 Analyysi  

Toimintatutkimuksen lähtökohtina voidaan Kiviniemen (1999, 72–73) mukaan pitää toiminta-

käytäntöjä koskevien ajattelutapojen tiedostamista ja niihin liittyvien käytäntöjen kehittä-

mistä, jolloin on kuitenkin tärkeää, että analysointivaiheessa kiinnitetään huomiota siihen, 

mitä tehtävää tutkimuksen aikana tapahtuvien käsitteellistymisten tulisi toteuttaa. Tutkimus-

kysymykseni sekä tieto siitä, että käytän haastatteluista kerättyä tietoa työntekijöiden työpa-

jassa, ohjasi haastattelusta nousseita havaintoja.  

Työntekijöiden työpajasta sekä nuorten haastatteluista syntyneen aineiston analyysin pohjana 

käytin sisällönanalyysiä, joka on laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä. Sisäl-

lönanalyysi voidaan toteuttaa teoriaohjaavana, aineistolähtöisenä tai teoriasidonnaisena ana-

lyysinä (Tuomi & Sarajärvi 2013, 91; 95–97.) Käytin analyysissä aineistolähtöistä analyysiä. 

Keskeistä aineistolähtöisessä analyysissä on se, ettei aineistosta valittavat analyysiyksiköt ole 

harkittuja tai etukäteen sovittuja vaan ne valitaan tutkimuksen tehtävän perusteella aineis-

tosta. Teoriaohjaavassa analyysissä taas aineistosta valittavien analyysiyksilöiden valintaa oh-

jaa aiempi tieto ja teoria, jotka voivat toimia apuna analyysin etenemisessä. (Tuomi & Sara-

järvi 2013, 95–96.)  

Teemoilla oli selkeä yhteys teoriaosuuteen. Vertailin nuorten haastatteluista löytyneitä tee-

moja teoriaosuudessa esitettyihin määritelmiin itsenäistymisestä (Ranta 2019, Aalberg & Sii-

mes 2013), perhe- ja lähiyhteisötyö (Vilen, Rönkkö ja Rytkönen 2010) ja nuoruus (Nurmi 

2014). Näin muodostin väljästi teorian pohjalta teemat analyysirungon pohjaksi: itsenäistymi-

nen, perhe- ja lähiyhteisötyö, nuoruus. 

Haastatteluaineistoista esiin nousseista teemoista lapsuudenkoti ja luottamukselliset suhteet 

vaikuttavat itsenäistymisen kokemukseen (Laaksonen 2004). Perhe- ja lähiyhteisötyö osana 

itsenäistymistä liittyvät sekä Rönkön ja Rytkösen (2010, 32-35) malliin perhetyön määritel-

mistä, että erilaisiin tapoihin tukea nuorta itsenäistymisessä, joita on esitelty teoriaosuu-

dessa. Perhe- ja lähiyhteisötyötä edistävien ja estävien tekijöiden nostaminen esiin on tär-

keää työn kehittämisen näkökulmasta. Tutkimusaineistoni pohjautuu teemahaastatteluihin, 

joten aineisto järjestetään ensimmäisessä vaiheessa teemoittain (Eskola 2001, 143).  

Haastatteluiden litteroidusta aineistosta pyrin löytämään yhdistäviä tekijöitä eli pelkistämään 

aineistoa. Käytin näiden merkitsemisessä alleviivausta eri väreillä. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 
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19) ohjeistavat, että pelkistyksen jälkeen aletaan etsiä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. 

Tässä vaiheessa yhdistin pelkistykset alaluokiksi. Koska olin jo tutustunut teoriapohjaan huo-

masin, että teemoilla oli selkeä yhteys teoriaosuuteen. Alaluokista, jotka olivat samankaltai-

sia, muodostin yläluokkia, joiden avulla löysin perhetyön, itsenäistymisen sekä nuoruuden. Li-

säksi teemaksi nousi kuulluksi tuleminen ja vaikuttaminen oman prosessin etenemiseen. Työn-

tekijöiden työpajaan tein lyhyen yhteenvedon nuorten haastatteluista. Kuviossa 7 on kuvattu 

sitä, että laadullisen aineiston analyysia voidaan kuvata prosessiksi, joka etenee kierros kier-

rokselta.  

 

Kuvio 7. Laadullisen aineiston analyysi (KAMK, Kajaanin ammattikorkeakoulu). 

Analysoin aineistoa vielä työpajan ja reflektoinnin jälkeen kaiken kerätyn aineiston sekä 

omien havaintojen ja ideoiden pohjalta. Yksi toimintatutkimuksen keskeisistä piirteistä onkin 

reflektiivisyys, jossa pyritään itsearviointiin ja sen avulla toiminnan kehittämiseen (Heikkinen 

& Jyrkämä 1999, 36–37). Reflektiivisen otteen myötä toimintatutkimukselle on tyypillistä tut-

kimustehtävän, teorian muodostuksen ja aineiston analyysin prosessinomainen kehittyminen 

(Kiviniemi 1999, 68).  Tässä opinnäytetyössä näitä toimintatutkimuksessa käytettyjä keinoja 

on hyödynnetty tukemaan tutkimuksellista kehittämistoimintaa, jolla tavoitellaan konkreet-

tista muutosta, mutta samalla on pyritty perustellun tiedon tuottamiseen (Toikko & Rantanen 

2009, 23). 

Pyrin analyysivaiheessa avaamaan omaa rooliani työyhteisön jäsenenä ja tutkijana sekä huo-

mioimaan tutkimuksen erilaiset eettiset näkökulmat mahdollisimman hyvin. Aineiston varsi-

nainen analyysi tapahtui kolmessa vaiheessa. Yksilöhaastatteluiden jälkeen, työpajan jälkeen 

sekä työntekijöiden reflektoinnin avulla.  

Esittelen tutkimustuloksia kolmessa vaiheessa. Ensimmäisenä on yksilöhaastattelujen tulok-

set, toisena kuvataan työntekijöiden työpajan tulokset ja kolmannessa osiossa kahden 
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työntekijän reflektoinnin tuloksia. Tämän lisäksi kaikkien osioiden alussa on kuvailtu lyhyesti 

konkreettisia haastattelutilanteita sekä niihin vaikuttaneita tekijöitä.  

Tulosten yhteydessä käsitellään haastattelujen ja työpajan tuloksia ja reflektoidaan niitä tut-

kimuksen taustalla olleeseen teoriatietoon.  

 Eettisyys ja luotettavuus 

Koska tutkimuksen kohteena on oma työyhteisöni, on eettisten näkökulmien tunnistaminen ja 

pohtiminen erittäin tärkeää. Suunnitellessani tutkimusta työskentelin samalla työnantajalla, 

mutta eri yksikössä. Haastatteluiden käynnistyttyä syksyllä 2017 työsuhteeni päättyi ja työs-

kentelin hetken aikaa toisaalla, mutta keväällä 2018 palasin takaisin ja tällä kertaa Espoon 

työyhteisöön. En kuitenkaan missään vaiheessa ole työskennellyt haastateltujen nuorten 

kanssa, joten koen, että minulla on ollut riittävä etäisyys heihin. Tutkimukseen kerätty ai-

neisto on tullut ainoastaan tutkijan käyttöön ja se hävitetään tutkimuksen valmistumisen jäl-

keen.  

Nuoria pyydettiin haastatteluihin sähköpostilla (liite 1). Haastatelluille kerrottiin etukäteen 

mistä haastattelussa keskustellaan, jotta haastattelu tilanne olisi mahdollisimman turvallinen 

ja mukava. Nuoret saivat myös itse päättää, missä haastattelu toteutettiin (Tuomi & Sara-

järvi, 73). Nuorille kerrottiin myös mihin haastatteluja käytetään ja kuinka aineistoa käsitel-

lään.  

Työpajaan kutsuttiin koko Kotipolku-hankkeen tiimi (6), Espoon itsenäistymisen tuen työnteki-

jät (2), Helsingin ja Espoon turvatalojen koordinaattorit (2) sekä Espoon talon johtaja (1). 3 

henkilöä oli estyneitä osallistumaan.  

Etenkin kun kyseessä on kohderyhmänä hyvin pieni joukko nuoria sekä pieni työyhteisö, on 

eettisesti tärkeää, että nuoria tai työntekijöitä ei voida tunnistaa tutkimuksesta. Kaikissa suo-

rissa lainauksissa on käytetty lyhennettä N (N=työntekijä/nuori), jotta lukija ei voi erottaa 

onko kyseessä saman vai eri työntekijän/nuoren vastaus. Tutkimuksen tekijän vastuulla on 

suojella tutkittaviaan, heidän on jäätävä nimettömiksi, tutkimustietojen on oltava luottamuk-

sellisia eikä tietoja käytetä muuhun kuin luvattuun tarkoitukseen (Tuomi & Sarajärvi 2013, 

131). 

5 Nuorten haastatteluiden tulokset 

Keväällä 2017 keskustelimme Espoon itsenäistymisen tuen työntekijöiden sekä talon johtajan 

kanssa nuorten haastatteluista. Päädyimme siihen, että kriteerit haastatteluun kutsuttaville 

ovat: 

1. Nuoren kanssa on tehty perhe- ja lähiyhteisötyötä 
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2. Työskentely itsenäistymisen tuessa on päättynyt. 

Näihin kriteereihin päädyttiin tutkimuskysymysten perusteella. Oli tärkeää kuulla nuorten ko-

kemuksia perhe- ja lähiyhteisötyöstä ja tämä edellytti, että työskentely on toteutunut. Oli 

myöskin tärkeää, että työskentelyä oli jo ollut ja mahdollinen muutos nähtävissä. Itsenäisty-

misen tuen työntekijät kävivät läpi nuoret, kenen kanssa ovat työskennelleet ja välittivät mi-

nulle niiden nuorten yhteystiedot, jotka täyttivät yhdessä sovitut kriteerit. 

Olin nuoriin ensin yhteydessä sähköpostitse, jonka jälkeen jatkoimme yhteydenpitoa nuoren 

toivomalla tavalla. Haastateltavat nuoret saivat itse päättää, missä haastattelu toteutetaan. 

Yksi nuori halusi tehdä haastattelun kirjastossa, muut toivovat paikaksi Nuorten turvataloa. 

Kaikki nuoret saapuivat haastatteluihin ajoissa ja vastasivat kysymyksiin asiallisesti.  

 Perhe- ja lähiyhteisötyö 

Haastattelussa pyrittiin avointen kysymysten avulla selvittämään nuoren perhesuhteet sekä 

työskentelyssä mukana ollut perhe- ja lähiyhteisö. Osalle nuorista perhetyön käsitettä täytyi 

avata, sillä heidän oli vaikea erottaa se erilliseksi osaksi työskentelyä. 

Kaikkien haastateltujen nuorten kohdalla suhteet lapsuudenkotiin olivat, haastateltavan nuo-

ren mukaan, riitaisat itsenäistymisen alkuvaiheessa. 

” ei sitä voi kuvailla edes sanoilla kuinka iso apu koska siis jossain vaiheessa 

mä en ollu silleen kovin hyvis väleis mun äidin kans…” N 

” no sillon mulla oli tosi huono olla kotona, joten niinku mä kaipasin tai just 

tultiin siihen tulokseen että mä tarviin niinku, mun piti päästä pois kotoota 

ensinnäki.” N 

Haastatteluissa kaikki nuoret toivat esiin, että perhetyö oli välillä vaikeaa ja tapaamiset tun-

tuivat hankalalta. Silti nuoret kokivat, että tapaamiset olivat merkityksellisiä. 

” se oli aina vaikeeta tulla tänne. molemmat on niin jääriä luonteeltaan et se 

oli välillä vähän vaikeeta. ainaki aluks… ei se sinällään ollu epämiellyttävä ko-

kemus tulla tänne äidin kanss. mut oli se aina sit omanlainen mut ei se.. se 

teki hyvää. me huomattiin se molemmat. siitä ei ehkä sillä hetkellä nauti niin 

paljon mutta kyllä ne aina hyvin meni loppupeleissä.” N 

Nuoret kertoivat haastattelussa kokeneensa tehdyn perhetyön tärkeäksi ja merkitykselliseksi. 

Kaikki haastatellut nuoret kertoivat, että viettävät työskentelyssä mukana olleiden perheen-

jäsenten kanssa tällä hetkellä enemmän aikaa kuin aiemmin. Jokainen haastateltu nuori koki, 
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että parantuneeseen perhetilanteeseen on vaikuttanut oleellisesti turvatalolla tehty perhetyö 

sekä etäisyys ja oma tila. 

” ..joo, me ollaan äidin kanssa parhaita kavereita. joo, me tykätään nykyään 

hengailla tosi paljon meil on niinku öö me ei ehkä niinku jakseta 24h päivässä 

kattoo toistemme naamoja mut sitte voidaan me joka päivä vaik nähä.” N 

” mut tällä hetkellä meillä menee tosi hyvin. meillä on molemmilla tarpeeksi 

sitä omaa tilaa mut molemmat on siinä toista varten. mut me ollaan tosi pal-

jon yhteydessä. melkeen päivittäin.” N 

 Itsenäistyminen 

Kaikki nuoret kertoivat haastatteluissa tulleensa Nuorten turvatalolle nimenomaan itsenäisty-

miseen liittyvien kysymysten vuoksi. Yhteistyössä perheen ja muun ammattilaisverkoston 

kanssa oli huomattu, että itsenäistyminen voisi parantaa nuoren ja perheen tilannetta.  

”tosi paljon oli siin kohtaa just ku oli perheen sisällä oli vaikeeta ni siihen just 

sitä apua. johon sit huomattiin, että se itsenäistyminen on paras vaihtoehto. 

ni sitte alettiin sitä aloittelemaan.” N 

”mulla oli ollu sosiaalityöntekijä. joo. ja sen kans oltiin käyty juttelemas ja sit 

oltiin tultu siihen  päätökseen et mun ois niinku parempi olla jossain muualla 

ku kotona. ja sit me alettiin kattoon niitä vaihtoehtoja ja sit me tultiin täällä 

käymään yks päivä tai ilta tai joskus kumminki. ja sit me keskusteltiin täällä ja 

sit musta tuntu että tää olis niinku kaikkein parhain vaihtoehto tai meist mo-

lemmista oikeestaan tuntu” N 

Itsenäistymiseen liittyviä asioita pyrittiin haastatteluissa kartoittamaan myös avointen kysy-

mysten avulla. Nuoret kokivat itsenäistymisessä haastavaksi Kelan kanssa hoidettavat paperi-

asiat sekä asumiseen liittyvät käytännönasiat, kuten avainten nouto ja vuokrasopimuksen alle-

kirjoitus. 

”se on varmaan just kaikki tommoset paperihommat siin alussa oli kaikist vai-

keempii, emmä tienny mist mä saan mun kotiavaimet tai mitään..” N 

”enemmän niinku nuo rahalliset puolet ja asunnon etsimis puolet ja jonkun 

verran kans sitä koulun puolta ja minne se elämän suunta alkaa menemään. nii 

siihen ainakin.” N  

”ja jotenki osaa itsenäistyy ku aina jotenki roikkunu vanhempien helmoissa ja 

niiltä nyt on niinku saanu kaikeen melkeen mitä haluu niin ei sitte ite oikeen 
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osannukkaan et just se itsenäistyminen tavallaan aika paljon pelotti kans täält 

on siihenki tavallaan saanu sit tukee. se on ollu tosi hyvä.” N 

Kysyttäessä mistä muualta nuori olisi voinut saada tukea ja tietoa itsenäistymiseen liittyvissä 

asioissa kokivat haastatellut nuoret, että vanhemmilla ja muilla läheisillä ei olisi ollut riittä-

vää tietoa, osaamista eikä voimavaroja. Kaikki haastatellut nuoret kuitenkin kokivat, että oli-

sivat ensisijaisesti tukeutuneet lähiyhteisöönsä ammattityöntekijöiden sijaan. 

”mä oisin varmaan ekaks äidiltä kysyny. äiti ei nyt tietenkään tiedä mistään 

niinku et miten sä netistä haet kelan tukia, mitä papereita sinne tarvii. ei se 

niitä tiedä” N 

”en ois todellakaan tienny kaikenmaailman tuista mitä pystyy hakemaan. 

niistä ei ollu niinku mitään tietoo. yleensä jos mä ees yritän niinku iskän 

kanssa kysellä, että tiiät sä näistä mitään. ni ei hän niinku yhtään mitään 

tiiä.” N 

 Nuoruus  

Itsenäistyminen on osa nuoruuden kehitysprosessia ja haastatteluista nousikin nuoruus tee-

mana vahvasti esiin. Haastateltavat kuvasivat nuoruutta ajanjaksona, jolloin tuli kokeiltua 

erilaisia asioita mutta kokivat vahvasti, että oli hyvä, että asioihin puututtiin ajoissa. 

”tiätsä et mä en oo ikinä puhunu kellekkään mun ongelmista ja emmä oo ikinä 

ku kyllä mä pärjään, kyllä mä pärjään. ja sit tiätsä joka ilta itketään ja mieti-

tään kaikkii murheita” N 

”…ni sitte ois varmaan sellanen tilanne että jos se ois jatkunu samalla tavalla 

et kukaan ei ois niinku puuttunu asiaan…” N 

Yksi haastatelluista koki saadun vertaistuen merkityksellisenä. Oli tärkeää saada tavata muita 

samanlaisessa tilanteessa olevia nuoria, vaikka syvempiä ystävyyksiä ei syntyisikään. 

”no mä ainakin tykkäsin siitä, just kun itu nuorilla oli kaks kertaa vuodessa 

että me nähtiin. me käytiin syömässä ja sit me ollaan käyty minigolffaamassa 

ja käytiinköhän me missä muualla.. ne mun mielestä oli semmosii ihanii. ne 

piristi ihan yhtäkkii kevättä tai syksyä. jos se mahtu sun kalenteriin se yks ilta 

tai päivä. sit ku pääs tapaan niitä muita. niin sekin oli tosi silleen, ties että on 

muitakin samanlaisia. tai siis kaikilla on erilaiset tilanteet mut kumminki.” 

Myös kuulluksi tulemisen tunne nousi vahvasti esiin osana itsenäistymistä ja nuoruutta. Haas-

tatellut kokivat, että he olivat tulleet kuulluksi ja työskentelyprosessi oli sellainen kuin he 
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olivat toivoneet. Nuoret korostivat haastatteluissaan sitä, että joustavuus tapaamispaikkojen 

suhteen sekä työntekijän aito kiinnostus nuoren tilanteesta lisäsivät luottamusta ja koke-

musta siitä, että jokainen nuori kohdataan omana itsenään.  

”koska mun mielestä jokaista nuorta just silleen jokainen nuori on yksilö joita 

kuunnellaan just silleen yksilöinä. ei ole mitään sellasta kaavaa, että no niin 

sun kanssa nyt tehdään just näin ja näin ja näin. vaan just silleen yksilönä on 

jokainen nuori. ja se on mun mielestä hyvä. kunhan ite sanoo mitä tuntee.” N 

”joustavuus on tosi hyvä. ja se, että yhtäkkii sulle vaan laitetaan viestiä että 

mitä sulle kuuluu. sekin on parast. siinä tulee se yhteys. huomaa, että oikeesti 

kiinnostaa. kun yhtäkkii laittaa vaan viestii.” N 

6 Työntekijöiden työpajan tulokset 

Työpajaan (liite 3) osallistui yhteensä 8 Nuorten turvatalon työntekijää ja se järjestettiin 

syyskuussa 2018. Pyrin valitsemaan työpajassa käytettävät menetelmät siten, että ne tukisi-

vat kaikkien osallisuutta ja työpajasta syntyvä materiaali hyödyttäisi työntekijöitä mahdolli-

simman paljon heti työpajan jälkeen. Aikaa työpajaan oli varattu yksi työpäivä. 

Työpaja-päivän alusti Lassi Pruuki, jolle toimitin etukäteen nuorten haastatteluista nousseet 

teemat ja niiden pohjalta sovimme, että Lassin alustus keskittyy kohtaamisen tematiikkaan. 

Ulkopuolinen alustaja valikoitui päivään työntekijöiden käymän voimavarakeskeisen perhe- ja 

verkostotyön koulutuksen kautta. Pruuki työskentelee yrityksessä, joka on kouluttanut työnte-

kijät voimavarakeskeiseen perhe- ja verkostotyöhön ja näin ollen tuntee turvatalolla käytet-

tävän työskentelymenetelmän. 

Tämän jälkeen tutkimme työntekijöiden omia ajatuksia perhe- ja lähiyhteisötyöstä Bull´s Eye-

menetelmällä, jolla pyrin orientoimaan kaikki haastateltavat yhteisen teeman äärelle sekä 

keräämään kaikkien ennakkoajatuksia käsiteltävästä aiheesta. Seuraavaksi kävin lyhyesti läpi 

työpajan tarkoituksen, aikataulun ja kerroin, että kaikki tehdään täysin nimettömänä sekä 

kaikki tuotettu materiaali tulee vain tutkijan käyttöön ja se hävitetään tutkimuksen valmis-

tuttua. Sen jälkeen kävin lyhyesti läpi nuorten haastattelujen yhteenvedon ja niistä nousseet 

teemat. 

Tämän jälkeen ohjeistin osallistujat toimimaan arvostetun haastattelun keinoin (liite 4). Ensin 

jokainen mietti yksin, omassa rauhassaan, n. 10 min ajan omia onnistuneita kokemuksia 

perhe- ja lähiyhteisötyöhön liittyen. Pyysin osallistujia kirjaamaan ajatuksia ja kokemuksia 

ylös. Osa osallistujista ei tee asiakastyötä, joten pyysin heitä miettimään, löytyisikö lähipii-

ristä aiheeseen sopivia kokemuksia tai kertomuksia.  
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Tämän jälkeen jaoin osallistujat kolmeen pienryhmään, jotka ohjeistin käymään jokaisen ko-

kemukset läpi ja miettimään, mitkä seikat olivat vaikuttaneet siihen, että kokemus oli onnis-

tunut. Pyysin ryhmiä kokoamaan ajatuksia isolle paperille, joiden avulla ne esiteltiin muille 

ryhmille. Esittelyt ja niiden pohjalta noussut keskustelu nauhoitettiin ja litteroitiin propositio-

tasolla. Kuvasin ja säilytin myös ideapaperit myöhäisempää analyysiä ja reflektiota varten.  

 Työntekijöiden käsitys perhe- ja lähiyhteisötyöstä 

Työpajassa työntekijät nostivat tärkeimmiksi asioiksi perhe- ja lähiyhteisötyössä sinnikkyyden, 

vapaaehtoisuuden, puolueettomuuden, monimuotoisuuden, etäisyyden, yksilöllisyyden ja kun-

nioituksen. Nämä määrittelivät suurelta osin onnistuneita kokemuksia tehdystä perhe- ja lä-

hiyhteisötyöstä. Keskustelu oli innostunutta ja ajatuksia herättävää. Suuria erimielisyyksiä ei 

aiheesta herännyt.  

”kun puhutaan itsenäistyvästä nuoresta, ni kun saa sen etäisyyden sinne per-

heeseen… niin siin kohtaa perhetyöllä on käänteentekevä merkitys” N 

”sinnikkäästi kun kaupitellaan perhetyötä sille nuorelle, kuinka sä voit kertoa 

tätä sun hienoa tarinaa sun perheelle, kun mä en oo tässä kun hetken mut he 

vois olla tässä loppuelämän” N 

”tai sit ne vanhemmat, niihin ei ole mitään kontaktia, mut se on koko ajan 

meidän puheissa. mitä luulet, että vanhempasi tästä.” N 

Perhe- ja lähiyhteisötyössä myös täysi-ikäisten nuorten kanssa työntekijät kokivat tärkeänä 

oikea-aikaisuuden ja kunnioituksen. Tärkeäksi nostettiin se, että perhe- ja lähiyhteisötyö näh-

täisiin nuorta tukevana voimavarana ja sen takia on tärkeää, että nuori itse saa määritellä 

ketä työskentelyyn kutsutaan mukaan. 

Keskustelua työntekijöiden kesken herätti se, että täytyykö perhe- ja lähiyhteisötyö eritellä 

alaikäisten kanssa tehtävästä työstä ja jos täytyy, niin miksi. Puhuttiin itsemääräämisoikeu-

desta ja kuulluksi tulemisen kokemuksesta työskentelyyn liittyen. Työntekijät kokivat tär-

keänä sen, että nuori tulee työskentelyn aikana kuulluksi eikä mitään tehdä selän takana tai 

vasten nuoren tahtoa ja toiveita. Työntekijät näkivät tärkeänä myös se, että työskentelyssä 

toimitaan avoimesti ja näin ollen taataan, että nuorella on koko ajan ymmärrys siitä, miksi 

toimitaan tietyllä tavalla. 

”kokemus siitä, että vaikka on vaikea tilanne, kun otetaan vanhempiin yh-

teyttä, niin siinäkin on tullut kokemus siitä, että mä en tee tätä sun tahtoa 

vastaan vaan siksi, että mä näkisin, että tää olis nyt niin tärkeetä että mä ha-

luisin että yhessä tehtäis tää juttu.” N 
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 Reflektio työpajasta 

Kaksi työntekijää olivat estyneitä osallistumaan työntekijöiden työpajaan, joten sovimme, 

että he reflektoivat työpajan tuotoksia ja keskustelua jälkikäteen, jotta saadaan moniääni-

syyttä tuotettuun materiaaliin. 

Työntekijöiden kanssa käytiin läpi Bull`s eye samalla tavalla kuin työpajassakin. Työntekijät 

saivat hiljaisuudessa tarkastella post-it lappuja ja järjestellä ne oman näkemyksensä mukaan 

lähimmäksi keskustaa. Tämän jälkeen kuuntelimme työpajan nauhoitteen (30min) hiljaisuu-

dessa niin, että työntekijät saivat kirjoittaa muistiinpanoja mutta eivät kommentoineet nau-

hoitetta kuunneltaessa. 

Molemmista menetelmistä nousi paljon antoisaa keskustelua ja mielipiteitä. Haasteena oli 

ehkä hieman se, että työntekijät tunnistivat nauhoitteelta, kuka sanoi mitä ja näin ollen pys-

tyivät miettimään asiayhteyksiä ja tausta-ajatuksia. Mikäli nauhoitteessa olisi ollut tuntemat-

tomia keskustelijoita tai se olisi muutettu tunnistamattomaksi, olisi reflektoinnissa saattanut 

syntyä myös voimakkaammin eriäviä näkemyksiä eikä ennakko-oletukset olisi ohjannut tai vai-

kuttanut keskusteluun. 

Reflektoinnissa keskustelua herätti muun muassa tarve käyttää perhe- ja lähiyhteisötermejä. 

Onko työskentelytavalle tarvetta käyttää eri termiä riippuen osallistujista vai voisiko yleisesti 

turvatalolla tehtävässä perhetyössä siirtyä käyttämään vähän kattavampaa lähiyhteisö-määri-

telmää.  

Reflektoinnissa tuettiin paljon työpajassa nousseita ideoita ja ajatuksia eikä siinä herännyt 

juurikaan uusia näkemyksiä työntekemisen tavoista. Se tuki työpajan keskustelua siitä, että 

perhe- ja lähiyhteisö työ vaatii työntekijöiltä sinnikkyyttä ja rohkeutta. Kuitenkaan pelkkä 

halu tehdä perhe- ja lähiyhteisötyötä ei riitä vaan se vaatii myös koulutusta, uskallusta ja am-

mattitaitoa. 

”perhe- ja lähiyhteisötyötä ei voi tehdä ontumalla vaan se pitää tehdä täy-

sillä.” N 

Reflektoinnissa keskusteluun nousi myös se, että perhe- ja lähiyhteisötyössä tiimillä ja työyh-

teisöllä tulee olla yhteinen linja työskentelyn suhteen. Tätä tukemaan on turvatalojen henki-

lökunta koulutettu voimavarakeskeisesti. Osa Kotipolku-hankkeessa aloittaneista työnteki-

jöistä ei vielä työpajan aikana ollut käynyt koulutusta. 

”perhetyö vaatii työyhteisön, joka tietää mitä se vaatii.” N 

Keskustelussa muistutettiin myös siitä, että perhetyötä on myös tilanteen ylläpito, jotta se ei 

mene huonommaksi. Aina ei mennä eteenpäin tai saada asioita paremmaksi, välillä otetaan 
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askelia taaksepäin tai pysytään pitkään paikallaan. Mikään ei kuitenkaan vähennä työskente-

lyn merkitystä. 

 Yhteiset tavoitteet perhe- ja lähiyhteisötyölle täysi-ikäisten nuorten kanssa 

Nuorten haastatteluiden ja työntekijöiden työpajan sekä reflektion tuloksena luotiin suunta-

viivoja perhe- ja lähiyhteisötyölle täysi-ikäisten nuorten kanssa. Tärkeimpinä nousi esiin 

kolme (3) kohtaa: 

1. Yksilöllinen työskentely 

2. Perhe- ja lähiyhteisötyön monimuotoisuus 

3. Oikea-aikaisuus ja sinnikkyys 

 Yksilöllinen työskentely 

Niin nuorten haastatteluista kuin työntekijöiden työpajastakin nousi keskusteluissa voimak-

kaasti esiin yksilöllinen työskentely. Nuoret pitivät tärkeänä sitä, että he ovat saaneet itse 

vaikuttaa oman työskentelynsä sisältöön ja tahtiin. Myös työntekijät näkivät tärkeänä sen, 

että jokainen nuori ja hänen tilanteensa kohdataan yksilönä eikä niin, että jokainen käy läpi 

saman kaavamaisen työskentelyprosessin. Vaikka Kotipolku-hankkeessa tuotetaan nuorille ja 

toimijoille suunnattu tukimalli, joka ohjaa nuoren prosessia, on tärkeää jättää työskentelyyn 

tilaa myös yksilölliselle vaihtelulle. Ei voida olettaa, että kaikilla on samat valmiudet tai mah-

dollisuudet, vaikka palveluun tulon syy ja tarpeet olisivatkin samat.  

Haastatteluista nousi esiin myös se, että nuoret kokivat, että he tulivat hyväksytyksi ja kohda-

tuksi omana itsenään. Tämä koettiin tärkeänä myös työntekijöiden keskusteluissa ja vahvisti 

tarvetta kohdata nuori yksilönä, huomioiden jokaisen omat voimavarat ja kyvyt. Haastatellut 

nuoret kokivat, että koska suhde työntekijään oli luottamuksellinen ja turvallinen, oli helppoa 

tuoda omia toiveita ja tarpeita esiin. Tämä sai aikaan kokemuksen kuulluksi tulemisesta. Myös 

työntekijät kokivat, että perhe- ja lähiyhteisötyö on ollut hedelmällisintä silloin, kun työsken-

telyssä on voitu luoda turvallinen ja luottamuksellinen suhde. 

 Perhe- ja lähiyhteisötyön monimuotoisuus  

Yhteinen työntekijöiden näkemys oli myös se, että perhe- ja lähiyhteisötyötä on tärkeää 

tehdä myös täysi-ikäisten nuorten kanssa. Perheen merkityksen ei nähty katoavan samalla kun 

nuori täyttää 18 mutta työyhteisössä pidettiin tärkeänä, että nuorella säilyy oma toimijuus 

sen suhteen, että hän saa itse määritellä oman lähiyhteisönsä eikä työskentelyssä pakoteta 

perinteiseen perhetyön malliin, johon kuuluu lapsuudenkoti.  
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Tämä edellyttää työntekijöiltä avarakatseisuutta sen suhteen, minkä nuori kokee itselleen 

tärkeäksi yhteisöksi. Samalla työntekijältä edellytetään myös erilaisia työskentelytapoja, 

jotta nuorella on mahdollisuus hyvin laaja-alaisesti ja avoimesti pohtia, ketä hänelle tärkeään 

ja voimavaroja lisäävään lähiyhteisöön kuuluu.  

Haastateltavat nuoret toivat esiin, että suhteet perheeseen ovat parantuneet tilan ja etäisyy-

den myötä. Nuoret kokivat kuitenkin, että tilanteen paranemiseen on vaikuttanut tehty per-

hetyö eikä tilanne välttämättä olisi yhtä hyvä, jos itsenäistyminen olisi tapahtunut ilman tur-

vatalon perhetyötä. Tämä huomioiden on tärkeää kuljettaa ajatusta lähiyhteisön mukaan ot-

tamisesta koko itsenäistymisen prosessin ajan.  

 Oikea-aikaisuus ja sinnikkyys  

Haastatellut nuoret kokivat kaikki, että perhetyö oli ajoittain hankalaa ja tapaamisiin oli vai-

kea tulla. Kaikki kuitenkin kokivat, että työskentelystä oli hyötyä ja tapaamiset loppujen lo-

puksi hyödyllisiä ja merkityksellisiä.  

Työntekijöiden työpajassa tavoitteeksi asetettiin myös oikea-aikaisuus ja sinnikkyys. On tär-

keää kuulla nuorta ja tilannetta ja miettiä ammattilaisena, yhdessä nuoren kanssa, milloin on 

oikea aika kutsua mukaan olemassa olevaa verkostoa. Oikea-aikaisuuden hahmottamisessa voi 

olla hyvä hyödyntää työpari-työskentelyä, jolloin näkökulmia tilanteeseen on useampia. 

Sinnikkyyttä voi vaatia myös yhteydenpito nuoren määrittelemään lähiyhteisöön. Taustalla 

saattaa olla ikäviä kokemuksia tai merkitystä ei nähdä. Onkin tärkeää, että työntekijät usko-

vat työskentelyn merkitykseen. Sinnikkyys ei kuitenkaan saa tarkoittaa työskentelyssä sitä, 

että nuori pakotetaan toimimaan tavalla, joka tuntuu hänelle vieraalta. Työntekijältä vaadi-

taan vankkaa ammattitaitoa sekä herkkyyttä, jotta tunnistetaan, milloin sinnikkyydelle on 

paikkansa ja milloin on hyvä antaa nuorelle ja hänen lähiyhteisölleen tilaa. Nuoren oma toimi-

juus ei saa heikentyä työntekijän sinnikkyyden myötä. 

Joskus on tilanteita, joissa esimerkiksi lapsuudenkodin mukaan ottaminen saattaa viedä nuo-

ren prosessia taaksepäin tai vaikeuttaa jo valmiiksi haasteellista suhdetta. Näissä tilanteissa 

on erityisen tärkeää, että työntekijä kuulee nuorta ja hänen kokemustaan ja tukee nuorta hä-

nen toivomallaan tavalla. 

7 Johtopäätökset  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää itsenäistyneiden nuorten kokemuksia perhe- 

ja lähiyhteisötyöstä. Opinnäytetyöni tavoitteena oli luoda yhteiset toimintatavat täysi-ikäis-

ten nuorten kanssa tehtävälle perhe- ja lähiyhteisötyölle. Opinnäytetyössäni tehtyjen nuorten 

haastatteluiden tarkoituksena oli saada käsitys perhe- ja lähiyhteisötyön merkityksestä nuor-

ten kokemana osana itsenäistymisen prosessia. 
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Koska turvatalon itsenäistymisen tuen nuoret ovat kohderyhmänä hyvin pieni, ei tulosten ver-

tailuun löydy täysin vastaavaa kohderyhmää. Sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten voidaan 

katsoa olevan kohderyhmänä lähimpänä turvatalon itsenäistymisen tuen asiakkaita. Vuonna 

2018 valmistuneessa Helsingin yliopiston ja englantilaisen Anglia Ruskin Universityn yhteistut-

kimushankkeesta Reciprocal Encounters – Young Adults Leaving Care tutkittiin sijaishuollosta 

itsenäistyvien nuorten kokemuksia. Vaikka tutkimuksessa onkin haastateltu sijaishuollosta it-

senäistyviä nuoria, tämän opinnäytetyön lapsuudenkodista itsenäistyvien sijaan, on tulokset 

hyvin samankaltaisia opinnäytetyöni tulosten kanssa: Nuoret kaipaavat sosiaalisesti ja emotio-

naalisesti tärkeiden suhteiden jatkuvuutta.  

Tutkimuskysymyksiä oli kaksi. Ensimmäiseen eli ”millaiset kokemukset nuorilla on perhe- ja 

lähiyhteisötyöstä osana itsenäistymisen prosessia?” keräsin aineistoa nuorille tehtyjen haas-

tatteluiden avulla. Tähän sain kattavasti vastauksia nuorilta ja ymmärrys nuorten kokemuk-

sista kasvoi sekä mahdollisti keskustelun ja työskentelyn työntekijöiden työpajassa. 

Tämän tutkimuksen valossa nuorten kokemus perhe- ja lähiyhteisötyöstä näyttäytyy merkityk-

sellisenä. Työntekijän rooli perhe- ja lähiyhteisötyössä korostuu tähän opinnäytetyöhön tehty-

jen haastattelujen perusteella. Onkin tärkeää huomioida, että onnistunut perhe- ja lähiyhtei-

sötyö edellyttää niin toimivaa ja luottamuksellista suhdetta työntekijään kuin työntekijän si-

toutumista tapaan työskennellä. Unohtamatta tietenkään työntekijän ammattitaitoa ja herk-

kyyttä. 

Haastatteluaineistoni perusteella ilmeni, että vaikka nuoret kokivat, että työntekijän rooli it-

senäistymisen tukemisessa oli käytännön asioissa suuri, tukeutuvat he silti omaan lähiyhtei-

söönsä hankalissa tilanteissa. Tutkimustulokseni vahvistaakin ajatusta siitä, että ammatillisen 

tuen päättyessä on lähiyhteisö se voimavara ja turvaverkko mikä nuorelle jää. Tämän takia jo 

olemassa olevaa on tärkeää vahvistaa ja tarvittaessa auttaa rakentamaan uudelleen. Onkin 

tärkeää muistaa, että vaikka työskennellään täysi-ikäisten nuorten kanssa, on heilläkin ole-

massa olevaa lähiyhteisöä, jota on tärkeää osallistaa osana nuoren prosessia. Haastetta aset-

taa myös se, kuinka autamme nuorta ja perhettä tunnistamaan omat voimavaransa ja tuemme 

heitä hyödyntämään niitä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tutkimustulosten perusteella nuoret kaipaavat paljon käytännön tukea itsenäistymisessä. Suo-

messa vallalla olevan pärjäämisen kulttuurin valossa paine itsenäistyä ilman tarvittavia tai-

toja on vaikeaa. Onkin tärkeää tukea nuorta kokonaisvaltaisesti itsenäistymisen kynnyksellä, 

jotta voidaan vahvistaa nuoren omaa toimijuutta sekä luoda turvallinen ja vakaa pohja omalle 

tulevaisuudelle. Nuorisobarometri 2015 tutkimuksen perusteella lapsuudenperheessä koetuilla 

ongelmilla on suuri yhteys nuoren aikuisen arjenhallintaan. Lapsuuden perheen taloudelliset 

vaikeudet, perheen vakavat ristiriidat, vanhempien ero ja vanhempien päihdeongelmat 
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vaikuttavat erityisesti nuoren talouden hallinnan, sosiaalisten suhteiden hallinnan sekä käy-

tännön arjenhallinnan osa-alueisiin. (Kestilä ym. 2016, 125-126.) 

Myllyniemen (2015) tekemän Nuorisobarometrin kyselystä selviää myös, että lapsuudenkodin 

vaikeudet aikaistavat poismuuttamista selkeästi. Olisikin siis tärkeää tukea perheitä monipuo-

lisesti jo varhaisessa vaiheessa, jotta nuorilla olisi mahdollisuus itsenäistyä lapsuudenkodista 

rauhassa, omien valmiuksiensa mukaisesti. Tässä ennaltaehkäisevän työn merkitys korostuu 

entisestään. Usein on helpompaa ennakoida kuin korjata rikkoutunutta. 

Toinen tutkimuskysymykseni oli ”Kuinka perhe- ja lähiyhteisötyötä voisi lisätä erityisesti 18-

vuotta täyttäneiden nuorten itsenäistymisen prosessin osana ja onko sille tarvetta?” Tähän ky-

symykseen hain vastauksia työntekijöiden kehittämistyöpajan avulla. Työpajan perusteella 

työntekijät näkevät perhe- ja lähiyhteisön tärkeänä osana myös 18-vuotta täyttäneiden nuor-

ten itsenäistymistä. On oleellista huomioida nuoren olemassa olevat voimavarat ja tukea 

nuorta niiden käyttöönotossa. Täysi-ikäisten nuorten kanssa työskennellessä on erityisen tär-

keä kuulla nuoren omaa kokemusta ja näkemystä perheen ja lähiyhteisön mukaan ottami-

sesta. On myös tärkeää auttaa nuorta miettimään asiaa monella eri tavalla eikä pelkästään 

toimia niin kuin on siihen saakka toimittu. Tämä vaatii välillä työntekijältä sinnikkyyttä ja 

oman mukavuusalueen ulkopuolelle menemistä mutta auttaa nuorta eteenpäin menemisessä 

sekä tukee itsenäistymistä ja oman elämänhallintaa myös tuen päätyttyä. 

8 Pohdinta 

Nuorten turvataloilla on alusta saakka tehty vahvaa perhetyötä kaikkien nuorten kanssa. On 

nähty kuinka suuri merkitys onnistuneella perhetyöllä voi olla nuoren tulevaisuuden suhteen. 

Tästä syystä alusta saakka on ollut selvää, että myös Kotipolku-hankkeessa perhe- ja lähiyh-

teisötyön tulee olla osa nuoren tukea. Täysi-ikäisen nuoren kanssa työskennellessä on lähtöti-

lanne erilainen kuin alaikäisen kanssa. Alaikäisellä on aina huoltaja, joten työskentelyssä voi-

daan velvoittaa, että heidät otetaan työskentelyyn mukaan. Täysi-ikäisten kanssa nuoren tu-

lee aina itse olla suostuvainen perheen tai lähiyhteisön mukaan ottamiseen. Tämä on asetta-

nut työskentelyyn haasteita ja työntekijät ovat joutuneet osaltaan uuden eteen. On jouduttu 

miettimään myös käsitteinä perhettä ja lähiyhteisöä sekä sitä, kuinka niistä puhuminen olisi 

luonnollista ja perusteltua myös täysi-ikäisten nuorten kanssa. 

On tärkeää muistaa, että vaikka puhutaan perhe- ja lähiyhteisötyöstä täysi-ikäisten nuorten 

kanssa, ei se automaattisesti tarkoita perinteisen perhekäsityksen mukaista perhettä. Nuo-

relle perhe saattaa tarkoittaa jotain aivan muuta kuin mitä me sen perinteisesti ajattelemme 

tarkoittavan. Työntekijän onkin omaksuttava erilaisia tapoja ottaa asia nuoren kanssa pu-

heeksi ja selvittää läheiset ihmiset.  
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Jatkoa ajatellen olisi mielenkiintoista tutkia Kotipolun työntekijöiden kokemuksia perhe- ja 

lähiyhteisötyöstä täysi-ikäisten nuorten kanssa. Millaisia mahdollisia kompastuskiviä työsken-

telyyn liittyy, mikä edesauttaa työskentelyä ja mikä mahdollisesti luo esteitä? Onko täysi-

ikäisten nuorten määrittelemät yhteisöt eriäviä alaikäisten olemassa olevien yhteisöjen 

kanssa vai onko näissä edelleen nähtävissä samankaltaisuutta ja yhteneväisyyksiä? Näitä kysy-

myksiä varmasti tullaan osaltaan tarkastelemaan hankkeen loppuraportin yhteydessä, kun 

mietitään työskentelyn jatkoa. 

Turvatalolla on täysi-ikäisten asiakkaiden määrän lisäännyttyä herännyt keskustelua siitä, mi-

ten tehty perhetyö määritellään ja mitataan. Onko perhetyötä se, että nuoren kanssa yksilö-

tapaamisilla olemassa olevasta perheestä ja lähiyhteisöstä keskustellaan ja pidetään heitä pu-

heissa: ”mitäköhän isäsi tästä ajattelisi?” vai täytyykö perhetyössä aina olla useampi kuin yksi 

osallistuja? Digi-perhetyöllä helpotetaan kaukana olevien perheenjäsenten osallistumista, jol-

loin läsnäolo tapaamisissa on mahdollista, vaikka ei pääsisi fyysisesti paikalle. Mielenkiintoista 

olisi kuulla nyt työskentelyssä mukana olevien nuorten ajatuksia ja kokemuksia siitä, onko 

perhe- ja lähiyhteisötyö ollut heille merkityksellistä, vaikka kukaan perheen tai lähiyhteisön 

jäsen ei olisi ollut tapaamisissa läsnä. Olisi myös mielenkiintoista kuulla, kuinka täysi-ikäiset 

nuoret itse sanottaisivat perhe- ja lähiyhteisötyötä ja sen määritelmää.  

Kotipolun työntekijät kouluttautuivat kevään 2019 aikana Voimavarakeskeiseen perhe- ja ver-

kostotyöhön, joka tuki jo syksyllä 2018 työpajassa sovittuja toimintatapoja ja periaatteita. 

Yhteinen ymmärrys siitä, että on tärkeää vahvistaa nuorta omassa toimijuudessaan kuin myös 

siitä, että perhe- ja lähiyhteisötyöllä on myös täysi-ikäisten nuorten elämässä suuri rooli. On 

tärkeää, että nuoren ympärillä olevien ääni tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Ainoastaan tällä 

tavalla meidän on mahdollista ymmärtää nuoren tilannetta kokonaisvaltaisesti ja tukea häntä 

parhaalla mahdollisella tavalla itsenäiseen elämään. 

2019 toukokuun lopussa Valtioneuvosto julkaisi Juho Saaren vetämän työryhmän esityksen 

siitä, että lastensuojelun jälkihuoltoa uudistetaan tavoitteelliseksi nuorten aikuistumisen ja 

itsenäistymisen tueksi. Tätä varten säädettäisiin erillislaki, joka tukee nuoria aikuisia, jotka 

ovat aikaisemmin olleet lastensuojelun sijoittamina tai muuten rinnastettavissa tuohon ryh-

mään. Aikuistumisen tukea saisivat 18-24-vuotiaat. Aikuistumisen tuki sisältäisi esimerkiksi 

seuraavia kokonaisuuksia: asunnon hankkiminen ja asumisen tuki, arjessa toimimisen tuki, ta-

lous- ja velkaneuvonta, tukihenkilö, toimeentulon turvaaminen, vapaa-ajan ja harrastusten 

tukeminen, psykososiaalinen tuki, kuntoutus ja päihdekuntoutus sekä opiskelujen ja työllisty-

misen tuki ja valmennus. On mielenkiintoista nähdä, kuinka tässä kokonaisuudessa huomioi-

daan nuoren jo olemassa oleva läheisverkosto ja hyödynnetään siellä olevia voimavaroja. Ehkä 

tässä on Nuorten turvatalon mahdollisuus vaikuttaa tulevaan ja auttaa myös laajemmin am-

mattilaisia näkemään perhe- ja lähiyhteisötyön valtavan mahdollisuuden ja voiman. 
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Sähköposti-kutsu haastatteluun nuorille:  

Hei! 

Meillä Nuorten turvatalolla, on ollut ilo olla mukana, tukena ja turvana, itsenäistymisesi ensi 

askelilla. 

Olet jo jonkin aikaa sitten jatkanut matkaa omin voimin ja toivomme, että tuo matka on tuo-

nut mukanaan hyvää ja olet selvinnyt myös mahdollisista haasteista. 

Haluaisimme nyt kuulla ajatuksiasi Nuorten turvatalon tarjoamasta Itsenäistymisen tuesta. Si-

nun kokemuksiesi ja ajatuksiesi pohjalta, voimme kehittää toimintaamme. 

Mikäli koet, että haluat olla mukana kehittämässä toimintaamme, vastaathan sähköpos-

tiin 30.10. mennessä. 

Kiitoksena tarjoamme kaksi leffalippua. 

Haastattelut toteuttaa Niina Vilkman, joka on työskennellyt aiemmin Helsingin nuorten turva-

talolla. Haastattelut nauhoitetaan ja vastauksista poistetaan kaikki tunnistetiedot eli lopulli-

sessa materiaalissa sinua ei voida tunnistaa. Nauhoitteet kuulee vain haastattelija ja ne tuho-

taan jälkikäteen. Haastattelut ovat osa ylemmän ammattikorkeakoulun opintojen päättö-

työtä. 

Haastattelu toteutetaan sinulle sopivana ajankohtana ja paikassa, jonne helposti pääset. 

Mikäli haluat lisätietoja, voit olla yhteydessä Espoon nuorten turvatalolle xxxx tai kysyä lisä-

tietoja Niinalta. 
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Teemahaastattelun runko:  

Taustatiedot  

• Ikä 

Tilanne Itsenäistymisentuen alussa 

• Nuoren oma tilanne (nuoren kertomana) 

• Perhesuhteet (nuoren kertomana)  

Työskentely  

• Kokemukset perhe- ja lähiyhteisötyöstä 

• Muu työskentely ja tavoitteet 

Tilanne nyt 
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Sähköposti-kutsu työntekijöille kehittämistyöpajaan: 

Aurinkoiset terkut Espoosta! 

Sosionomi YAMK opintoihini liittyen järjestän kehittämistyöpajan, johon toivoisin teidän kaik-

kien osallistuvan. Asiasta on sovittu xxx ja xxxx kanssa. 

Päivän tarkoituksena on miettiä ja kehittää perhe- ja lähiyhteisötyötä Itussa sekä Kotipolussa.  

Olen haastatellut perhetyön teemalla Itun entisiä nuoria ja haastatteluista nousseet teemat 

toimivat koko kehittämispäivän runkona ja tausta-ajatuksena. Päivä rakentuu siten, että aa-

mupäivällä aiheeseen tulee alustamaan (ja haastamaan) Lassi Pruuki. Iltapäivä pyhitetään ke-

hittämiselle.  

Pyytäisin teitä alustavasti varaamaan kalentereistanne tiistai 11.9. koko päivän. Paikka ja 

tarkka kellonaika ohjelmineen tulee tiedoksenne lähempänä ko. ajankohtaa. 

Mikäli sinulla on vinkata viihtyisä ja toimiva (ilmainen) kokoustila, olen kiitollinen! Nimim. 

kaikki paikat varattu tai aikarajoitteisia. 

Iloa viikonloppuun! 

Terkuin, 

Niina 
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Työpajan arvostava haastattelu: 

 

 


