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Tavoitteena oli myös saada koko perhe sitoutumaan yhdessä sovittuun, tavoitteelliseen 
työskentelyyn ja kokemaan itsensä osalliseksi elämäntilannettaan koskevassa muutos-
prosessissa. Kehittämisen tavoitteena olivat myös perhetyön prosessin läpinäkyvyys, 
perheiden voimaantuminen ja lasten hyvinvoinnin lisääntyminen. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin toimintatutkimuksena.  Tutkimustehtävänä oli selvittää miten 
perheiden osallisuus ja voimavarojen vahvistaminen mahdollistuu perhetyön aloitusvai-
heessa. Tutkimusaineisto koostui kehittämisen aikana työyhteisössä tehdystä reflektoin-
nista ja havainnoista sekä työntekijöiden ryhmähaastattelusta. Hankkeesta saadut koke-
mukset analysoitiin teorialähtöisesti peilaamalla niitä tutkimuksen tavoitteisiin ja perhe-
työn tutkimustietoon. Tutkimuksen viitekehyksenä oli eettinen ja arvostava työote.  
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tulivat näkyviksi, ja perheiden osallisuus lastensuojelun perhetyön prosessissa lisääntyi.  
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ABSTRACT 

 

 

Nieminen, Sari. The families in the core. The description of development of family 
work methods, 62 p., Language: Finnish. Helsinki, Autumn 2010. 
Diaconia University of Applied Sciences, Option of Health Care, Degree: Master of 
Social Services.  
 
The subject of my study was one project in Family Support Centre in Järvenpää, where 
the family work methods concerning child welfare were planned in a new way and put 
them in the practice. The purpose of that project was to revise the first period of the 
family work. The aim of the project was to take into consideration to resources of the 
family members.  Besides that, it was very important that the concerns about the 
children were mentioned and could be deal with the parents. 
 
By revising the first period of the family work we were achieving that we could take the 
experiences and opinions of the family members into consideration and get those more 
easily to participate and to contract to family work. The aims of the project were also to 
revise the family work process more transparent, to give more possibilities to the 
families to get empowerment and to increase children’s health and welfare. 
 
This study was done as an action research.  The research material was gathered in the 
Family Support Centre and it included the material of discussion and reflection, the 
material of observation and one interview of the working group. The experiences and 
opinions gotten from the project were analysed by crosschecking them with the 
intention of the study and the theory and research of the family work. The ethical and 
customer respect way of handling the families’ issues made up the context of this study. 
  
The study indicated that the experiences and expectations of the family members could 
be brought up for discussion. Also the recourses of the families and the concerns about 
the children become obvious and the families became more participate of the family 
work. The process of the child welfare family work cleared up, and the codes of ethics 
became more important for the family workers by shared discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Keywords: child welfare, family work, participation, commitment, empowerment and 
action research. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Lastensuojelu on lapsen erityisaseman huomioivaa lapsen elämää turvaavaa työtä, jota 

jokainen kunta on velvoitettu järjestämään. Työtä ohjaa lastensuojelulaki, jonka tarkoi-

tuksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja mo-

nipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. (LSL1§.) Lastensuojelun perhetyö 

on yksi perheen asuinkunnassa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän perheelle 

tarjoamista avohuollon tukitoimenpiteistä. Lastensuojelulain mukaan avohuollon tuki-

toimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä tukea ja vah-

vistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöi-

den kasvatuskykyä ja – mahdollisuuksia. (LSL7§ 34.) 

 

Valtakunnallisen Hyvinvointi 2015 Ohjelman tavoitteina ovat varhainen puuttuminen ja 

ennaltaehkäisy, keinojen etsiminen ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi sekä yksilöl-

lisen selviytymisen ja yhteisöllisen tuen tasapainottamiseksi. Hyvinvointipolitiikan ta-

voitteiksi on listattu mm. syrjäytymisen ehkäisy sekä riittävän ja monipuolisen hoivan 

turvaaminen kaikissa elämänvaiheissa. Keskeisellä sijalla ohjelmassa ovat mm. varhais-

lapsuuden tukeminen sekä ylisukupolvisen huono-osaisuuden syntymisen estäminen. 

Lasten hyvinvointia uhkaavat tänä päivänä vanhempien lisääntyneet avioerot, päihde- ja 

mielenterveysongelmien kasvu sekä raskaana olevien äitien päihteiden käyttö. Jopa vii-

denneksen suomalaisista lapsista on arvioitu kasvavan perheissä, joissa on päihdeon-

gelmia. (Hyvinvointi 2015 ohjelma, 2007.) 

 

Lastensuojelun perhetyön keskeisiä asiakkuuksia määrittäviä tekijöitä ovat edellä maini-

tut avioerotilanteet sekä vanhempien tai nuorten päihde- ja mielenterveysongelmat. Per-

hetyö pyrkii tukemaan vanhempien kasvatustyötä tilanteissa, joissa huoli lapsen hyvin-

voinnista on usein suuri. Jotta lapsen tai perheen syrjäytymisvaaraa on mahdollista vä-

hentää ja hyvinvointia lisätä, on kyettävä tavoitteelliseen työskentelyyn, johon perheen-

jäsenet kokevat olevansa osallisia ja sitoutuvat. ( Myllärniemi 2007, 11.) 
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Tämän opinnäytetyön aiheena on Järvenpään kaupungin perhetukiyksikössä toteutettava 

työn kehittäminen, jossa suunnitellaan ja otetaan käyttöön lastensuojelun perhetyön pro-

sessin aloittava kartoitusvaihe. Kehittämällä perhetyön aloitusvaihetta pyritään ottamaan 

entistä paremmin huomioon asiakkuuteen tulevan lapsen ja hänen perheensä kokemuk-

set omasta elämäntilanteestaan. Kehittämisen tarkoituksena on muokata perhetyön aloi-

tusvaihetta sellaiseksi, että sekä perheessä olevat voimavarat että lapsen elämäntilantee-

seen liittyvät huolenaiheet tulevat entistä paremmin näkyviksi ja niitä päästään perheen 

kanssa käsittelemään. Tarkoituksena on myös saada koko perhe sitoutumaan yhdessä 

sovittuun, tavoitteelliseen työskentelyyn ja kokemaan itsensä osalliseksi lapsen elämän-

tilannetta koskevassa muutosprosessissa.  

 

Työn kehittämisen tavoitteina ovat perhetyön prosessin läpinäkyvyys, perheiden voi-

maantuminen ja lasten hyvinvoinnin lisääntyminen. Kehittäminen toteutetaan toiminta-

tutkimuksena ja opinnäytetyössä kuvataan tämä työnkehittämisprosessi. Työn keskeisiä 

käsitteitä ovat: lastensuojelu, perhetyö, osallisuus, sitoutuminen, empowerment ja toi-

mintatutkimus. 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA 

  

 

Perhetyö on käsitteenä erittäin laaja ja laajimmin ajateltuna se voi tarkoittaa kaikkea 

perheiden kanssa tehtävää työtä. Tässä opinnäytetyössä tarkoitan perhetyöllä lastensuo-

jelun perhetyötä, jota tehdään yhteistyössä lapsen vanhempien ja muiden perheenjäsen-

ten kanssa. Keskeistä työssä on aina kuitenkin lapsen edun huomioiminen ja turvaami-

nen. Erityisen haasteensa perhetyölle asettaa se tosiasia, että osana lastensuojelutyötä, 

perhetyö ei ole pelkästään tukea, vaan kontrollin elementti on aina myös läsnä. Kuiten-

kin perhetyölle on leimallista lähelle asiakasta viety työskentely, jolla pyritään aina 

tuomaan esiin ja tukemaan perheen omia voimavaroja. (Sosiaaliportti, lastensuojelun 

käsikirja). 

 

 

2.1 Lastensuojelun perhetyö Järvenpäässä 

 

Auerkulman perhetukiyksikkö on yksi Auerkulman Perhetukikeskuksen kolmesta yksi-

köstä. Perhetukikeskus kuuluu Järvenpään kaupungin perheiden palveluihin. Perhetu-

kiyksikkö on perustettu vuonna 1996 siten, että yksi lastenkotiosastoista muutettiin avo-

perhetyön yksiköksi. Perhetyö oli silloin uusi työmuoto Suomessa. Työn käytännöt luo-

tiin tutustumalla vastaaviin yksiköihin ja pyrkimällä vastaamaan asiakasperheiden tar-

peisiin. Perhetukiyksikössä työskentelee tällä hetkellä seitsemän perheohjaajaa. Jokai-

sen asiakasperheen kanssa työtä tekee aina nimetty työpari, työntekijät tekevät siis työtä 

perhekohtaisesti vaihtuvin työparein. Yksikön työntekijät ovat jonkin verran vaihtuneet 

vuosien myötä, ja työkäytäntöjä on pyritty jatkuvasti kehittämään. Olen itse ollut perhe-

tukiyksikössä perheohjaajana vuodesta 2004. Perhetukiyksikön lisäksi lastensuojelun 

perhetyötä Järvenpäässä tekee Kuntouttavan perhetyön yksikkö, johon kuuluvat tehos-

tettu perhetyö ja intensiiviperhetyö.  

  

Lastensuojelun perhetyö on aina osa lastensuojeluprosessia. Perhesosiaalityöntekijä 

täyttää perhetyön tilauslomakkeen, johon hän yhdessä asiakkuuteen tulevan perheen 

kanssa lyhyesti kuvaa perheen tilannetta sekä lapsen elämään liittyvää huolta. Tätä huol-

ta pyritään perhetyön avulla vähentämään, sekä tuomaan esille ja vahvistamaan lapsen, 

perheen ja heidän lähiverkostonsa voimavaroja. Johtava perhesosiaalityöntekijä järjes-
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tää tilaukset kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti jonoon, joka käsitellään perhetukiyksi-

kössä viikoittain. Perhetyön aloittamisesta sovitaan sosiaalityöntekijän, perheen työpa-

riksi valittujen perheohjaajien ja asiakasperheen yhteisellä neuvottelulla, jossa pyritään 

määrittelemään työskentelyn tavoitteet. Sopimus perhetyöstä tehdään kolmeksi kuukau-

deksi, jonka jälkeen arvioidaan yhdessä tavoitteiden toteutumista, sekä sovitaan tarvitta-

essa jatkotyöskentelystä. Perheet ovat lastensuojelun perhetyön asiakkaina vaihtelevia 

aikoja, keskimäärin noin vuoden. 

 

Lastensuojelun perhetyön lähtökohtana on aina huoli perheen elämäntilanteesta, jossa 

lapsen kasvun tai kehityksen turvaaminen on jostain syystä vaarantunut. Perhetyö on 

suunnitelmallista ja tavoitteellista, ja sen tavoitteena on yhdessä koko perheen kanssa 

työskennellen saada aikaan muutos huolta aiheuttaneeseen tilanteeseen lapsen elämässä. 

Vaikka perhetyö pyrkii olemaan suunnitelmallista ja tavoitteellista, on tavoitteiden mää-

rittely työskentelyn alkuvaiheessa monesti vaikeaa, tai perhe saattaa odottaa ulkopuolis-

ten työntekijöiden ratkaisevan heidän tilanteensa. Tästä johtuen sekä asiakasperheelle 

että työntekijöille saattaa työskentelyn alussa jäädä epäselväksi mihin perhetyön avulla 

pyritään, ja mikä on heidän oma osuutensa, jolloin perheen sitoutuminen työskentelyyn 

voi jäädä heikoksi. 

 

Työn kehittämisen taustalla on työyhteisössämme tunnistettu yhteinen tarve kehittää 

työtä. Aiemmin olemme jo uudistaneet perhetukiyksikön käytössä olevan perhetyön 

suunnitelman, johon kirjataan perheen ja lähettävän tahon huoli lapsen tilanteesta, per-

heen voimavarat, työn tavoitteet ja suunnitelma perheen kanssa työskentelystä. Työs-

kentelyn aikana suunnitelmaa täydennetään perhetyössä käytetyillä työmenetelmillä ja 

perheen kanssa työskenneltäessä esiin tulleilla asioilla, sekä työskentelyn loppuessa 

perheelle suunnitelluilla jatkotoimenpiteillä. Uusi suunnitelmalomake otettiin yksikös-

sämme käyttöön vuonna 2008, ja sen uudistamisella pyrittiin lapsilähtöisyyden lisäämi-

seen työssämme.  

 

Toimintatutkimuksessa pyritään ratkaisemaan toiminnallisessa yhteisössä ilmeneviä 

ongelmia ja saamaan aikaan muutosta teoriatietoa ja käytännön kokemuksellista tietoa 

yhdistämällä. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997, 114.) Tämä opinnäytetyö pyr-

kii toimintatutkimuksen keinoin kehittämään perhetyötä siten, että sekä perheiden osal-

lisuus perhetyön prosessissa että heidän sitoutumisensa sovittuun työskentelyyn voivat 
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vahvistua. Perheiden osallisuudella ja sitoutumisella pyritään heidän voimaantumiseen-

sa ja hyvinvointinsa lisääntymiseen, sekä työntekijöiden kokemukseen työn vaikutta-

vuudesta ja mielekkyydestä.  

 

 

2.2 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen perhetyössä 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön Terveyttä kaikille 2015 kansanterveysohjelmassa tode-

taan yhdeksi ihmisten hyvinvoinnin lisäämisen keinoksi osallisuuden lisääminen. Per-

heen osallisuus ja asiantuntijuus omissa asioissaan lisää heidän tunnettaan arvostuksesta 

ja voimaantumisesta (empowerment). Voimaantuminen on aina henkilökohtainen ja 

sosiaalinen prosessi, joka lähtee ihmisestä itsestään, eikä ketään voi voimaannuttaa ul-

koapäin. Työntekijöiden on kuitenkin mahdollista tarjota asiakkaille voimaannuttava 

ympäristö. Voimaantumisprosessiin vaikuttavat: vapaus, vastuu, arvostus, luottamus, 

konteksti, ilmapiiri ja myönteisyys. Jos jokin näistä tekijöistä jää toteutumatta, prosessi 

ei voimaannuta. ( Siitonen 1999, 116.) 

 

Osallisuus on tärkeä tekijä ihmisen voimaantumisprosessissa. Osallisuus koostuu oikeu-

desta saada tietoa itseä koskevista asioista ja mahdollisuudesta ilmaista mielipiteensä. 

Osallistumista voidaan lisätä osallistamalla, eli kannustamalla ja tekemällä mahdollisek-

si yksilöiden osallistuminen. Kokemus osallisuudesta mahdollistaa terveyden ja hyvän 

olon. Osallisuus tuottaa sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia, ja se on yksi keskeinen 

terveyttä edistävä tekijä. Yksilön osallisuutta voidaan lisätä hänen identiteettiään vah-

vistamalla. Jos identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa, se luo koke-

muksen yhteiskuntaan kuulumisesta ja osallisuudesta, sekä mahdollistaa voimavarojen 

käyttöönoton muutoksen aikaansaamiseksi. (Koskinen-Ollonqvist, Rouvinen-Wilenius 

& Aalto-Kallio 2010). 
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Kuva 1 Terveys osallisuuden, yhteisöllisyyden ja voimaantumisen seurauksena.( Koski-
nen-Ollonqvist, Rouvinen-Wilenius ja Aalto-Kallio 2010, 31.) 

 

 

Hyvinvointi 2015-ohjelma asettaa yhdeksi tavoitteeksi huostaanottoon johtavien seura-

usketjujen katkaisemisen jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ylisukupolvinen 

huono-osaisuus on Suomessa perhekohtainen tragedia, joka liittyy pitkälti lapsuudenko-

din elämänhallinnan ongelmiin. Lastensuojelun perhetyö pyrkii katkaisemaan ylisuku-

polvista lastensuojelun tarvetta sekä tukemaan perheitä niin, että huostaanotoilta vältyt-

täisiin. Jos vanhempien tai nuoren tilanne on niin vaikea, etteivät tukitoimet kotiin enää 

riitä, voi perhetyö toimia myös vanhempien tukena huostaanottokriisin yli. Lapsen hy-

vinvointia tukee se, jos vanhemmat voivat ymmärtää ja hyväksyä lapsen sijoituksen. 

(Hyvinvointi 2015 ohjelma 2007.)  

 

Järvenpään kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2010 sisältää sekä lasten, nuorten ja 

perheiden hyvinvointiohjelman että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelman. 

Palveluohjelmien lähtökohtina ovat mm., että Järvenpään asukkaat voivat hyvin ja kau-

pungin palveluverkko on asiakaslähtöinen. Palveluohjelmien keskeisenä päämääränä 

on, että asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään. Lasten, nuorten ja perheiden 

hyvinvointiohjelman keskeisinä tavoitteina ovat lasten, nuoreten ja perheiden hyvin-

voinnin edistyminen sekä se, että kaikki suorittavat perusopetuksen ja siirtyvät jatko-

koulutukseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelman tavoitteina ovat mm. 



12 

terveyserojen kaventuminen ja syrjäytymisen väheneminen. (Kaupunkistrategioiden 

toteuttamisohjelmat 2010–2013.) 

 

Lastensuojelun perhetyö on omalta osaltaan tukemassa lasten, nuorten ja perheiden hy-

vinvointia. On todettu, että koulunkäynnillä ja harrastuksilla on merkittävä syrjäytymis-

riskiä vähentävä vaikutus lasten elämässä. On erittäin tärkeää, että perhe ja perhetyö 

tukevat yhteistyössä lapsen koulunkäyntiä ja harrastuksia. Pelkkä perheen ulkopuolelta 

tullut apu ei yleensä kanna. Kun lapset ja perheet kokevat, että heitä kuullaan ja he voi-

vat vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin, työllä voidaan saavuttaa myös pit-

käkestoisia vaikutuksia. On tärkeää tukea sellaisia rakenteita perheissä, joiden on mah-

dollista jatkua perhetyön päätyttyä. Tästä syystä esim. lapsen ja perheen läheisverkoston 

kartoittaminen yhdessä perheen kanssa on merkityksellistä. Verkostosta voi löytyä joku, 

esim. lapsen kummi, joka on valmis tukemaan lapsen hyvinvointia ja olemaan perheen 

apuna saatuaan tiedon perheen vaikeasta elämäntilanteesta. 

 

Lastensuojelun perhetyöhön haasteita ja ristiriitaisuutta tuovat jatkuvasti läsnä olevat 

tuen ja kontrollin elementit. Vanhempien tilanteet perhetyön alkaessa ovat erittäin vaih-

televia, mutta huoli lapsen tilanteesta on aina lastensuojelutyössä yhteinen tekijä. Huo-

len ollessa erittäin suurta, kontrollin tarve tuen rinnalla korostuu (Heino 2008, 12). Per-

hetyön tavoitteena on tukea vanhempia lapsen kasvatustehtävässä ja siten mahdollistaa 

lapselle hyvät kasvuolosuhteet. Samanaikaisesti, tukiessaan vanhempia, perheohjaajat 

arvioivat lapsen hyvinvointiin vaikuttavia puutteita ja uhkia. Olennaista työntekijän ja 

asiakkaiden välisen luottamuksen rakentumisen kannalta on, että kaikki perhetyön roolit 

tehdään näkyviksi ja selviksi asiakkaille jo perhetyön alkaessa, ja se, että työn läpinäky-

vyydestä huolehditaan. (Myllärniemi 2007, 82). Myös Heino pohtii tutkimuksessaan, 

että perhetyössä on pohdittava tukemisen ja puuttumisen ehtoja ja sitä, onko tukeminen 

intervention tekemistä perheeseen (Heino 2008, 30). 

 

Avohuollon tukitoimenpiteenä tarjottavan perhetyön tulisi aina alkaa mahdollisimman 

varhain, jolloin interventiolla perheen tilanteeseen olisi mahdollista saavuttaa tuloksia 

lapsen elämään. Käytännössä perhetyö aloitetaan kuitenkin monesti niin myöhään, että 

ehkäisevän työn orientaatio ei ole enää mahdollinen. Käytännössä lastensuojelun perhe-

työstä puhuttaessa, puhutaan poikkeuksetta korjaavasta ja kuntouttavasta työstä. (Myl-

lärniemi 2007, 83.) Viime vuosina on käynyt ilmeiseksi, että asiakasperheiden tilanteet 
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ovat lähes poikkeuksetta erittäin monisäikeisiä, ja huoli lapsista perheiden tullessa per-

hetyön asiakkaiksi, on suurta. Oman haasteensa työlle asettaa myös se tosiasia, että las-

tensuojelun perhetyön piiriin tulevien lasten asiakkuus on usein ylisukupolvista (Heino 

2008, 12.) On tärkeää pohtia keinoja, joilla sukupolvien ketju saadaan katkeamaan, ja 

tutkia mm. onko perheen luottamuksella lastensuojelun työntekijöihin merkitystä tavoi-

teltaessa pitkäkestoisia muutoksia perheiden elämässä.  

 

 

2.3 Lastensuojelun perhetyön prosessi 

 

Lastensuojelun käsikirjassa on esitetty esimerkki perhetyön prosessista, jonka keskeiset 

vaiheet ovat:  1. asiakkuuden vireille tulo 

 2. perhetyön kartoitus 

 3. perhetyön suunnitelman tekeminen 

 4. perhetyön toteutus 

 5. perhetyön arviointi 

 6. perhetyön päättäminen tai jatkosuunnitelmasta sopiminen. 

  

Prosessikuvaus auttaa sekä perhettä että työntekijöitä jäsentämään perhetyötä työskente-

lymuotona.  

 

Perhetyön tavoitteena on auttaa lasta ja perhettä parhaalla mahdollisella tavalla, niin että 

työn keskiössä on aina lapsi ja hänen perheensä. Lapsen osallisuuteen on kiinnitettävä 

erityistä huomiota prosessin kaikissa vaiheissa. Perhetyön tulee myös olla mahdolli-

simman tavoitteellista ja suunnitelmallista, ja työskentelyn tarve ja tavoitteet kartoite-

taan yleensä heti työskentelyprosessin alkaessa. Työskentelyn suunnitelmat laaditaan 

aina yhdessä perheen kanssa, millä pyritään myös motivoimaan ja sitouttamaan perhettä 

yhteiseen työskentelyyn. (Sosiaaliportti, lastensuojelun käsikirja 2009)  
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3 PERHEIDEN KANSSA TYÖSKENNELLÄÄN LAPSEN ETU HUOMIOIDEN 

 

 

Lastensuojelun perhetyön tavoitteena on perheen voimaantuminen, joten sitä voidaan 

pitää myös työn vaikuttavuuden mittarina. Jokainen perheen kohtaaminen perhetyössä 

on ainutkertainen tapahtuma, jossa vuorovaikutusvastuu on aina työntekijällä. Lapsi ja 

perhe ovat kuitenkin työn keskiössä, ja se tulee aina kertoa heille. Kun perhe kokee it-

sensä ja asiansa tärkeiksi, heille alkaa muodostua luottamus työntekijään ja voimaantu-

misprosessi on mahdollinen. Voimaantumisen tunne kohtaamisessa on mahdollinen 

tilanteessa, jossa ihminen oman kokemuksen kautta oivaltaa ja ymmärtää jonkin asian 

tai asiayhteyden. Tunne voimaantumisesta voi syntyä myös silloin, kun ihminen toimii, 

kokee onnistuvansa ja olevansa hyväksytty. Voimaantumisen käsitettä käytetään puhut-

taessa yksilöstä, perheen voimaantumisesta voidaan käyttää myös käsitettä valtaistumi-

nen.   Työntekijä voi tukea perheen valtaistumista luomalla tilanteita, jotka myönteisyy-

dessään ja kannustavuudessaan edesauttavat sitä. Valtaistumista voidaan tukea myös 

hienovaraisilla ja mahdollistavilla toimenpiteillä, esimerkiksi avoimuudella, toiminta-

vapaudella ja rohkaisemisella, sekä pyrkimällä turvallisuuteen, luottamukseen ja tasa-

arvoisuuteen. Perheen valtaistuminen perhetyön asiakasprosessin aikana on tärkeää, 

sillä voimaantumisen on todettu olevan selkeästi yhteydessä ihmisen hyvinvointiin. 

(Kettunen 2002.)  

 

 

3.1 Lastensuojelun perhetyön ajankohtaisia haasteita 

 

Tutkimukseni teoreettisina lähtökohtina ovat lastensuojelun perhetyöstä viime aikoina 

tehdyt selvitykset ja niistä nousevat kehittämishaasteet. Heino (2008) on todennut selvi-

tyksessään lastensuojelun perhetyön keskeiseksi haasteeksi ydintehtävien selkiytymisen, 

eli sen, että asiakkaat voisivat ymmärtää, mitä heille tarjotaan, kun heille tarjotaan avo-

huollon tukitoimena perhetyötä. Myös toimialan sisällä ja yhteistyökumppaneiden kes-

kuudessa tulisi olla tietoa, mistä puhutaan puhuttaessa lastensuojelun perhetyöstä. 

Oleellista on myös toimenkuvan selkiytyminen perhetyöntekijöille itselleen. (Heino 

2008, 62.)  Työ, jossa on suunniteltu rakenne, on helpompi tehdä näkyväksi niin asiak-

kaille kuin yhteistyökumppaneillekin (Möller 2004, 11).  Selkeä, etukäteen suunniteltu 

ja sovittu rakenne selkiyttää työskentelyä myös työyhteisön sisällä. Asiakkaan kanssa 
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tehtävän yhteistyön alkuvaihe on erityisen merkityksellinen siksi, että sen jäsentynei-

syys tai jäsentymättömyys heijastuu koko seuraavaan työskentelyprosessiin (Möller 

2004, 13).    

   

Tavoitteellinen työskentely yhdessä perheenjäsenten kanssa on yksi lastensuojelun per-

hetyön sisältöä selkiyttävistä haasteista. Tavoitteiden asettaminen nähdään ratkaisukes-

keisessä työotteessa asiakkaan ja työntekijän yhteisenä neuvotteluprosessina, jossa työn-

tekijän tehtävänä on tarkentavien kysymysten avulla auttaa asiakasta realisoimaan ja 

konkretisoimaan toiveitaan. Tavoitteita muodostetaan suuntaamalla perheenjäsenten 

ajatukset tulevaisuuteen ja kuvaamalla hyvää tulevaisuutta mahdollisimman tarkasti. 

Keskustelulla on mahdollista vahvistaa perheen positiivisia selviytymismielikuvia itses-

tään. Kun perheenjäsenet kokevat tavoitteet henkilökohtaisesti tärkeäksi, he ovat valmii-

ta panostamaan niiden saavuttamiseksi. On hyvä muistaa, että tavoitteet asetetaan niin 

pieniksi ja konkreettisiksi, että niiden saavuttaminen on mahdollista. (Helle 1999.) On 

erittäin tärkeää, että jokainen perheenjäsen asettaa omat tavoitteensa, ja työntekijät ovat 

perheenjäsenten tukena tavoitteiden saavuttamisessa. Myös Mäkeläinen (2003) nostaa 

tutkimuksessaan esiin perhetyön ajankohtaisena kehittämishaasteena perheiden osallis-

tamisen työskentelyyn. Työtä olisi pyrittävä rajaamaan siten, että työ kohdennetaan per-

heisiin, joissa vielä selkeästi voidaan vaikuttaa perheen vuorovaikutukseen ja muutos on 

mahdollinen. Perhetyötä on myös kehitettävä asiakaslähtöiseen suuntaan, jolloin mm. 

työn tavoitteet määritellään yhdessä perheen kanssa. Tämä sitouttaa perhettä työskente-

lyyn ja sitä kautta muutos mahdollistuu. 

 

Myllärniemi on tehnyt vuonna 2007 Heikki Waris instituutille toimintatutkimuksen, 

jossa hän jäsentää lastensuojelun perhetyön sisältöjä. Hän toteaa perhetyön yhdeksi eri-

tyispiirteeksi pyrkimyksen vanhempien ja lasten yhtäaikaiseen huomioimiseen ja autta-

miseen. Perhetyön onnistumisen keskeinen edellytys onkin perheen, ja erityisesti van-

hempien, motivaatio työskentelyyn. Haasteelliseksi motivoitumisen tekee lastensuoje-

lussa aina läsnä oleva jännite vapaaehtoisuuden ja pakon välillä. (Myllärniemi 2007, 

83.) Perhetyön kaksoisroolissa haasteellista on myös luottamuksellisen asiakassuhteen 

luominen, joka on kuitenkin yksi työskentelyn keskeisistä onnistumisen edellytyksistä. 

Luottamuksellisen suhteen luominen perheeseen edellyttää aina työntekijöiltä työsken-

telyn läpinäkyvyyttä ja asioista avoimesti puhumista.(Myllärniemi 2007, 84.)  
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Kristiina Berg (2000) on tutkinut perhetyötä ja nostanut tutkimusaineistostaan merkittä-

viä seikkoja esille valtakunnallisessa asiantuntijatapaamisessa vuonna 2006. Bergin 

mukaan kulttuurissamme näyttäisi yhtä aikaa olevan läsnä se, etteivät äidit saa riittävästi 

apua ja se, etteivät he myöskään pyydä sitä. Vallalla on työteliään, kaiken jaksavan äi-

din ja kaikesta selviävän uranaisen malli, joita myös media ruokkii. Bergin aineistossa 

näkyy tietynlainen joko – tai – asetelma: jos äiti ei pärjää itsenäisesti, mietitään huos-

taanottoa. Asetelmasta herää kysymys, onko tässä ajassa perheen kannalta uhkaavaa 

pyytää apua, jos se välittömästi tulkitaan kyvyttömyydeksi huolehtia lapsesta. Juuri vi-

ranomaisavun tarjoamisen ja vastaanottamisen kynnystä madaltamassa voivat esimer-

kiksi vertaisryhmät toimia hyvin. Vanhempainryhmien on ajateltu luovan mahdolli-

suuksia perheiden välisen keskinäisen avun saamiselle ja pyytämiselle. Onko vanhem-

muus kuitenkaan esim. erilaisista sosiaalisista ryhmistä tulevia yhdistävä tekijä?(vrt. 

Heino 2008, 28.) 

 

Kuntien palvelutarjontaa pohdittaessa esiin nousee myös kysymys kotipalvelun ja per-

hetyön kysynnästä ja tarjonnasta. Bergin tutkimuksessa nousi esille äitien suuri tarve 

saada konkreettista apua kotitöihin ja lastenhoitoon, sekä se, että kotiapua ei ole saata-

vissa. Monessa kunnassa kotiavun puute on näkynyt jo vuosia. Perheet ovat halunneet 

siivous - ja pyykkiapua, mutta sitä ei ole ollut saatavilla. Voidaan ajatella, että asiak-

kaalle tulee tällaisessa tilanteessa kokemus siitä, ettei hän saa sitä apua mitä tarvitsee, ja 

kuitenkin olisi tärkeää antaa apu siihen, mihin perhe on valmis. Konkreettista apua tar-

joamalla voidaan joissain tapauksissa vahvistaa asiakkaan luottamusta ottaa puheeksi 

myös niitä asioita, joita voi olla konkreettisen avun tarpeen taustalla. Yleinen havainto 

perheiltä kysyttäessä on ollut, että perheet haluavat työapua, eivät vain keskustelijaa 

kotiin. Kodinhoitajan työtä on joissain kunnissa hyvin tarjolla, joistain kunnista se puut-

tuu lapsiperheiden osalta lähes täysin. Kotiavun kysynnän ollessa suurta, kotipalvelun 

korvautuminen perhetyöllä huolestuttaa. Vaarana on, että yhteiskunnalliset ongelmat 

siirtyvät ikään kuin perheiden ongelmiksi. Jos arkiauttamista tarvitaan ja tarjolla on 

psykososiaalista apua, tulisi tarkastella palvelurakenteita. (Heino 2008, 29.) 

 

Hansen (2004) on tutkinut arvostavan työotteen merkitystä perhetyössä ja todennut, että 

perheen kanssa työskenneltäessä myös kysymyksillä, joilla työntekijä avaa perheen 

elämää, voi olla suuri merkitys. Jos vuorovaikutus perheen kanssa rakentuu pääosin 

ongelmapainotteisten kysymysten kautta, voidaan huomaamatta sävyttää negatiivisesti 
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myös niitä asioita, joita perheen jäsenet ovat pitäneet elämässään hyvinä ja voimaa tuo-

vina. Jos taas perhettä haastatellaan ja heihin tutustutaan perheessä olevasta hyvästä ja 

toimivasta käsin, huolta aiheuttaneet ongelmat saattavat tuntua perheestä pienemmiltä, 

ja niiden kanssa eläminen on mahdollista. Elämänlaatua määrittävät kysymykset ovat 

perhettä vahvistavia, ja ne voivat liittyä perheenjäsenten osaamiseen, onnistumiseen tai 

unelmiin. On myös tärkeää, että perhe saa kertoa oman näkemyksensä tilanteestaan, 

oman kertomuksensa. Perheenjäsenten kertomuksista on tärkeää nostaa perheen tietoi-

suuteen onnistumisia, voimavaroja, keinoja ja arvoja. Perheenjäsenten voimavarat voi-

vat rakentua ja vahvistua työntekijöiden kanssa käydyssä dialogissa. (Hansen 2004, 18.) 

 

Perheenjäsenten haastattelu työskentelyn alussa mahdollistaa jokaisen tasapuolisen 

huomioimisen ja osallisuuden työskentelyprosessissa. Haastattelun tukena voidaan käyt-

tää valittua haastattelurunkoa, jonka avulla perheenjäsenistä saadaan tarvittavat, oleelli-

set tiedot. Runko auttaa myös keskustelua pysymään keskeisissä asioissa. Keskeistä on 

kaikkien perheenjäsenten muutostoiveiden läpikäyminen ja niistä keskusteleminen. 

Muutostoiveiden pohjalta luodut tavoitteet ovat perheenjäsenten itse pohtimia, eivätkä 

työntekijöiden sanelemia. Näin perheen motivaatio työskentelyyn on toisella tasolla 

kuin jos työn tavoitteet annetaan ulkopuolelta. (Heinonen 2009, 84.)  

 

Voimavaroista Hansen (2004) toteaa, että ihmisen menneisyys on hänen voimavara-

pankkinsa. Kysymällä, mistä kokemuksesta et mistään hinnalla luopuisi, päästään kä-

siksi ihmisen menneisyydessä syntyneisiin voimavaroihin ja kokemuksiin. Menneisyy-

den kokemukset voivat olla perheenjäsenille raskaitakin tapahtumia, joista perhe on 

selvinnyt ja jatkanut elämäänsä. Työntekijän on hyvä ottaa huomioon, että vain perhe 

itse tietää, mitä mikäkin kokemus elämän varrella heille merkitsee. Luottamuksen muo-

dostuttua menneisyyden raskaistakin kokemuksista on mahdollista keskustella ja löytää 

perheen selviytymistarinoista toimintamalleja tähän päivään. (Hansen 2004, 25.) 

 

 

3.2 Arvostava ja eettinen työote 

 

Lastensuojelun perhetyötä ohjaavat sosiaalityön eettiset ohjeet. Sosiaalialan työssä am-

mattietiikka merkitsee halua ja kykyä nähdä ja kuulla arjen toiminnoissa erilaisia vaih-

toehtoja sekä myös halua ja kykyä mahdollistaa asiakkaan omien näkemysten esille 
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tuominen. Sosiaalialan työn tavoitteena on aina ihmisten hyvinvoinnin lisääminen, ja 

työ perustuu ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden periaatteisiin. 

Ihmiselämän arvokkuuden ja ihmisarvon kunnioittaminen ilmenevät sosiaalialan työssä 

neljän eettisen periaatteen noudattamisena. 

 

1. Asiakkaan itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että ammattilaisen on omista arvoistaan ja 

elämänvalinnoistaan riippumatta kunnioitettava ja edistettävä asiakkaansa oikeutta teh-

dä omat valintansa edellyttäen, että tämä ei uhkaa muiden oikeuksia tai oikeutettuja 

etuja. Täysivaltainen asiakas on vastuussa omista valinnoistaan ja niiden seurauksista. 2. 

Osallistumisoikeudella tarkoitetaan, että ammattilaisen on edistettävä asiakkaansa sen 

kaltaista osallisuutta, joka lisää hänen mahdollisuuksiaan vaikuttaa elämäänsä koskeviin 

päätöksiin ja toimiin. Ammattilaisen on työssään keskityttävä asiakkaansa ja häntä ym-

päröivän yhteisön vahvuuksien löytämiseen ja vahvistamiseen. Pyrkimyksenä on paran-

taa asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. 3. Asiak-

kaan oikeus tulla kohdatuksi kokonaisvaltaisesti tarkoittaa sitä, että ammattilaisen on 

pyrittävä ottamaan huomioon asiakkaansa kaikki elämänalueet ja kohtaamaan hänet 

paitsi yksilönä myös osana perhettään sekä osana ympäröivää yhteisöä ja yhteiskuntaa. 

Asiakasta autetaan omien vahvuuksiensa tunnistamisessa ja kehittämisessä. 4. Oikeus 

yksityisyyteen tarkoittaa asiakastyössä sitä, että ammattilaisen tulee kunnioittaa asiakas-

suhteen luottamuksellisuutta ja varjella asiakkaansa yksityisyyttä noudattamalla työtään 

sääteleviä salassapitosäännöksiä. (Sosiaalityön eettiset ohjeet.) 

 

Lastensuojelun perhetyössä eettisten ohjeiden noudattaminen toteutuu arvostavalla työ-

otteella työskennellessä. Arvostava työote edellyttää työntekijältä aitoa kiinnostusta 

ihmisiin, ja opettaa työntekijää kohtaamaan ja kuuntelemaan ihmisiä tässä ja nyt. Ta-

voitteena on, että asiantuntijan rooli siirtyy työntekijältä asiakkaalle. (Hansen 2004, 6.) 

Perhetyön kontekstissa arvostavan työotteen avulla on mahdollisuus rakentaa toimivia 

suhteita perheisiin ja antaa heille mahdollisuus oman asiantuntijuutensa ja hyvinvointin-

sa lisääntymiseen. Arvostavalla työotteella toimittaessa ei keskitytä ongelmiin, vaan 

tutkitaan mitä hyvää perheessä on, ja miten sitä hyvää ja toimivaa voidaan hyödyntää 

perheen arjen tukemisessa. (Hansen 2004, 11.) Arvostavan ja eettisen vuorovaikutuksen 

avulla työntekijän ja asiakasperheen välille on mahdollista luoda sellainen suhde, jossa 

myös ongelmista ja huolista puhuminen sekä ratkaisujen etsiminen on turvallista.  Perhe 

kokee tällöin työntekijän huolipuheen takana olevan arvostuksen ja kunnioituksen hei-
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dän omaa asiantuntijuuttaan kohtaan. Kun perheen tavoitteet oman tilanteensa muutta-

miseen nousevat heistä itsestään, perhe sitoutuu niihin aidosti, ja heidän kokemuksensa 

omasta asiantuntijuudestaan vahvistuu. (Hansen 2004, 15.) 

 

 

3.3 Vuorovaikutuksellinen tukeminen 

 

Vuorovaikutus on aina vähintään kahden ihmisen välillä tapahtuvaa sosiaalista toimin-

taa. Se voidaan määritellä ihmistenväliseksi, jatkuvaksi ja tilannesidonnaiseksi tulkinta-

prosessiksi, jonka aikana viestitään tärkeitä asioita muille, vaikutetaan heihin, luodaan 

yhteyttä toisiin ja saadaan palautetta omasta toiminnasta. (Vilen, Leppämäki & Ekström 

2002, 19.)  Englanninkielisissä sosiaali-ja terveysalan kirjoissa käytetään termiä coun-

selling kuvattaessa vuorovaikutustasoa, jossa asiakasta autetaan tukevalla (supportive) 

tasolla. Counselling-taso on vuorovaikutuksellista tukemista, jossa tavoitteena on luoda 

asiakkaalle kokemusta voimaantumisesta eli voimavarojen kasvusta (empowerment). 

Tähän on mahdollista päästä tukemalla asiakkaassa itsessään jo olevia voimavaroja. 

(Vilen ym. 2002, 3.) 

 

Counselling-tason vuorovaikutus, vuorovaikutuksellinen tukeminen, on osa sosiaali-ja 

terveysalan asiakkaiden kanssa työskentelevien perusammattitaitoa. Se on kuitenkin 

vain yksi sosiaali-ja terveysalan laajasta tukemismuotojen valikoimasta. Ihmisen terve-

yttä, hyvinvointia ja elämänhallintaa voidaan tukea monilla erilaisilla menetelmillä. 

Holistinen ihmiskäsitys lähtee ajatuksesta, että ihmisen tarpeisiin, elämään ja vaikeuk-

siin on aina olemassa monta tarkastelunäkökulmaa. (Vilen ym. 2002, 12–15.) On tärke-

ää kohdata asiakas aina yksilönä, ja antaa hänelle mahdollisuus tuoda oma itsensä, eikä 

vain sairautensa tai ongelmansa vuorovaikutustilanteeseen. Asiakas ei esimerkiksi ole 

vain masentunut tai alkoholiongelmainen, vaan hän on kokonaisuus, jolla on myös vah-

vuuksia, tietoa, taitoja ja mielipiteitä. (Vilen ym. 2002, 31; vrt. Rubin 1984.) Perheen 

kohtaamisessa on tärkeää ottaa jokainen perheenjäsen huomioon, ja kuulla jokaisen ko-

kemus sekä omasta että perheen tilanteesta. Myös lapsen oman kokemuksen kuulemi-

nen on erittäin tärkeää. Lastensuojelun perhetyön kontekstissa tilanteita tulee tarkastella 

aina lapsen näkökulmasta, ja työntekijän tehtävänä on lapsen näkökulman avaaminen 

vanhemmille.  
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Vuorovaikutuksellisella tukemisella tarkoitetaan tilannetta, jossa työntekijä pyrkii tu-

kemaan asiakkaan tietoista puolta ja niitä voimavaroja, joita hänellä on. Se voi vaatia 

paljon perehtymistä asiakkaan elämäntilanteeseen, tai olla hetken empaattista kuuntelua 

ja muutamia rohkaisun sanoja. Vuorovaikutuksellisessa tukemisessa liikutaan aikavälil-

lä, joka on nykyhetkestä lähitulevaisuuteen. Asiakas voi aina itse määritellä, miten pal-

jon hän tuo nykyhetkeen menneisyyttään. (Vilen ym. 2002, 24.) Lastensuojelun perhe-

työssä perhe kohdataan elämänkriisin tai muuten vaikean elämäntilanteen keskellä, jo-

ten on erittäin tärkeää, että työntekijä on läsnä, kuuntelee asiakasta ja yrittää löytää vai-

keasta tilanteesta ulospääsyä ja uskoa tulevaan.  

 

Counselling-tason vuorovaikutuksessa työntekijän pyrkimyksenä on päästä vastavuoroi-

suuteen asiakkaan kanssa. Vuorovaikutuksessa tulee olla puheen lisäksi tilaa myös hil-

jaisuudelle, tunteille ja ajatuksille. Oleellista on, että asiakas voi vuorovaikutustilantees-

sa kokea voimiensa lisääntyvän. Tilannetta on myös tärkeää palata jälkeenpäin tarkaste-

lemaan yhdessä asiakkaan kanssa. Esimerkiksi voidaan tarkistaa mitä sovittiin, toimit-

tiinko sovitusti ja mitä siitä seurasi; ja jos ei toimittu, kuten sovittiin, mihin se johti. 

Tärkeää on mahdollistaa molemminpuolinen palautteenanto. (Vilen ym. 2002, 22.)  

Lastensuojelun perhetyössä luottamuksen muodostuminen työntekijän ja asiakasperheen 

välille voi viedä melko pitkään. Luottamuksen muodostumista auttaa molemminpuoli-

nen avoimuus ja rehellisyys. Työntekijä voi kannustaa asiakasta luottamukseen mm. 

oman esimerkkinsä avulla.  

 

Onnistunut vuorovaikutuksellinen tukeminen voi parhaimmillaan auttaa ihmistä tunnis-

tamaan omia tarpeitaan ja löytämään voimavarojaan, ja sen myötä saamaan tunteen 

elämänhallinnasta. Vuorovaikutuksellisen tukemisen tavoitteena on kuunnella ihmistä ja 

tukea hänessä jo olevia voimavaroja, sekä auttaa häntä ratkomaan päivittäiseen elä-

määnsä liittyviä ongelmia ja synnyttää voimaantumisen kokemus. Yhdessä kokeminen 

ja kokemusten jakaminen on voimaantumisessa tärkeää. (Vilen ym. 2002, 23.) Lasten-

suojelun perhetyön asiakkuuteen tullessaan vanhemmat ovat usein ensin yrittäneet kaik-

kensa vaikean tilanteen ratkaisemiseksi ja lapsen tilanteen tukemiseksi. He saattavat olla 

hyvin väsyneitä ja kokea suurta epäonnistumista vanhempina. Myös lapsella voi olla 

pitkään jatkunut epäonnistumisen ja negatiivisen palautteen taakka kannettavanaan. 

Tilannetta helpottaa, jos vuorovaikutus työntekijöiden kanssa lähtee käyntiin hyvässä 
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ilmapiirissä, ja perheenjäsenet saavat mahdollisuuden löytää itsestään ja toiminnastaan 

jotain hyvää ja toimivaakin. 

 

 

3.4 Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen näkökulma 

 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on alun perin alkanut kehittyä Yhdysvalloissa perhete-

rapian piirissä. Ratkaisukeskeisyytenä voidaan kuitenkin nykyään pitää sellaista näkö-

kulmaa, jossa keskitytään ongelmien syiden etsimisen sijasta niiden ratkaisemiseen, ja 

yksilön voimavarojen vahvistamiseen. ”Ongelman avaimia”, eli ratkaisuja tilanteeseen, 

haetaan pääsääntöisesti nykyhetkestä tai tulevaisuudesta, ja työskentelyssä keskitytään 

selkeästi tavoitteisiin. (Helle 1999.) Tämä näkökulma on yleinen perheiden kanssa 

työskenneltäessä myös lastensuojelun perhetyössä. 

 

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ei ole pelkästään työmenetelmä tai työote, vaan se 

voidaan nähdä laajemmin tapana ajatella ja katsoa maailmaa sekä olla vuorovaikutuk-

sessa toisten kanssa. Merkillepantavaa on, että ratkaisukeskeisesti toimittaessa ei kielle-

tä ongelmien olemassaoloa tai niistä puhumista eikä oleteta, että ne olisivat helposti 

ratkaistavissa. Erittäin tärkeää on, että ihminen tulee kohdatuksi ja kuulluksi omassa 

elämäntilanteessaan ja tarinassaan juuri sellaisena kuin hän on, ja tilanteensa sillä het-

kellä kokee. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisessä ajattelussa työskentelyn lähtökohtana on 

siis aina asiakkaan oma maailmankuva. Yhteistyösuhteessa asiakas määrää etenemis-

rytmin, ja hän voi myös esim. ehdottaa keiden kanssa hänen tai hänen perheensä ongel-

mia on paras pohtia. Työntekijän tulee muistaa, että asiakkaalla on omassa elämässään 

muitakin, hänelle paljon merkittävämpiä rooleja, kuin juuri asiakkaan rooli. Asiakkaan 

on hyvä tietää, että työntekijä on hänen tukenaan ongelmien selvittämisessä, mutta ei 

selvitä niitä hänen puolestaan. Asiakas on tahtova, tietävä, tunteva ja toimiva subjekti 

omassa tilanteessaan. Ratkaisukeskeisyydessä ajatellaan, että ihminen tekee aina par-

haansa ja sen, mikä on mahdollista hänelle juuri siinä elämäntilanteessa. (Helle 1999, 

10–15.) Tämä ajatusmalli on päinvastainen sille, johon lastensuojelun asiakkuudessa 

olevat perheet ovat usein tottuneet. Vanhemmat saattavat kokea huonommuutta, ja ovat 

voineet kohdata syyllistämistä ja käskyttämistä myös työntekijöiden taholta. 
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Perhetyössä on ensiarvoisen tärkeää, että perhe voi kaikissa työskentelyn vaiheissa ohja-

ta omaa elämäänsä ja ratkaisujaan. Työntekijän tulee kaikessa toiminnassaan pyrkiä 

tukemaan asiakkaan omanarvontunnetta ja itsekunnioitusta. Yksi keskeisimpiä ratkaisu-

keskeisen työtavan tavoitteita on saada asiakas tiedostamaan, että hänellä itsellään ja 

hänen perheellään on paljon erilaisia kykyjä, voimavaroja, vahvuuksia ja mahdollisuuk-

sia. Niitä on myös mahdollista löytää lisää sekä saavuttaa omia päämääriä. Muuttumi-

nen, kasvaminen, oppiminen ja oman tien löytäminen on aina mahdollista. Työntekijän 

on tärkeää myös kiinnittää huomiota perheessä toimiviin asioihin ja onnistumisiin sekä 

pyrkiä laajentamaan niiden osuutta heidän elämässään. (Helle 1999.) 

 

Puhuttaessa lastensuojelusta, on kuitenkin olemassa poikkeustilanteita, jolloin työnteki-

jän on lapsen edun nimissä puututtava vanhempien elämänvalintoihin. Tällaisissa tilan-

teissa vanhempien tekemät ratkaisut eivät tue lapsen tasapainoista kasvua tai kehitystä 

tai jopa vaarantavat sitä. Työntekijän on muistettava, että lastensuojelun kontekstissa 

ensisijainen asiakas on lapsi ja kaiken toiminnan tulee olla hänen etujensa mukaista. 

Vaikeissakin ristiriitatilanteissa työntekijän on perusteltava kantansa vanhemmille ja 

toimittava avoimesti suhteessa koko perheeseen. Työntekijän tehtävä on auttajana, tuki-

jana ja kanssakulkijana kuitenkin olla aina paitsi vaikeiden, myös myönteisten asioiden 

esille nostaja. Myös huumori ja leikki on hyvä muistaa, ja ne voivat auttaa silloin kun 

on raskasta. Niiden käyttäminen on kuitenkin aina arvioitava asiakas – ja tilannekohtai-

sesti. Työntekijä voi myös etsiä ja nostaa esille perheen elämän ongelmattomia hetkiä, 

mielihyvän lähteitä, hyviä piirteitä ja uinuvia kykyjä. ( Helle 1999.)  

 

Ratkaisukeskeinen työskentely perhetyössä, perheen ongelmatilanteissa, perustuu siis 

perheenjäsenten omaan näkemykseen siitä, mihin asioihin he haluavat muutosta, ja mi-

hin tarvitsevat jonkun apua tai tukea. Työntekijän on tärkeä muistaa, ja kertoa myös 

perheelle, tekevänsä työtä perheenjäsenten kanssa, heidän omien tavoitteiden suuntai-

sesti, mutta ei koskaan heidän puolestaan. Työntekijä ei voi koskaan muuttaa toista ih-

mistä tai hänen elämäänsä, vaan ihminen tekee sen aina itse. Tärkeää on myös muistaa, 

että asiakas voi sitoutua vain omiin tavoitteisiinsa, ei toisten hänelle ulkoapäin määrää-

miin muutosvaatimuksiin. (Helle 1999.) Lastensuojelun perhetyön alkaessa on tärkeää, 

että sosiaalityöntekijä työn tilaajana tuo avoimesti esille lapsen elämäntilanteeseen liit-

tyvän huolensa, jonka pohjalta perhe voi löytää omat muutostarpeensa ja tavoitteensa 

perheohjaajien kanssa työskentelylle.  
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Edistymisen ja tilanteen paranemisen huomioiminen ja puheeksi ottaminen ovat ihmis-

ten toiveikkuutta ja uskoa lisääviä tekijöitä. Perheen voimavaroja vahvistaa myös selkeä 

puhe siitä, miten he voivat toimia mahdollisten takaiskujen yllättäessä. Perheenjäsenille 

on tärkeää antaa palautetta, jossa keskitytään mahdollisuuksien mukaan heidän elämän-

sä toimiviin puoliin, yrittämiseen, oivalluksiin, onnistumisiin ja sitkeyteen. Työntekijä 

huomioi, mitä myönteistä perhe on jo tehnyt ja mitä saanut aikaan pyrkiessään ratkai-

semaan ongelmaa.  On myös tärkeää kertoa, että jo se, että ottaa puheeksi vaikean asian, 

tai ottaa apua vastaan, on merkki eteenpäinmenosta. Jos tilanne on erityisen vaikea, jo 

se, ettei tilanne ole muuttunut pahemmaksi, kertoo perheenjäsenten kyvykkyydestä. 

(Helle 1999.) 

 

Työskentelyssä perheen kanssa on tärkeää hyödyntää yhteistyötä eri toimijoiden kesken 

ja tiedostaa perheen sosiaalinen verkosto voimavarana. Työntekijän tehtävänä on toimia 

perheen ja heidän verkostonsa osallisuutta aktivoiden. Perheen vaikeassa elämäntilan-

teessa on hyvä pohtia, ketkä heidän lähiverkostossaan ovat huolestuneita tilanteesta ja 

valmiita työskentelemään sen ratkaisemiseksi, tai keille perhe on valmis kertomaan ti-

lanteestaan. Yhteistyössä perheen verkostojen kanssa on tärkeää huomioida, että ratkai-

su - ja voimavarakeskeiset verkostokokoontumiset aloitetaan aina perheenjäsenten nä-

kökulmalla ja myönteisellä palautteella. Työntekijöiden on hyvä myös tuoda avoimesti 

ja selkeästi lapsen elämäntilannetta koskevat huolensa esille, ja tarjota samalla tukea 

perheenjäsenille ja heidän läheisilleen. (Helle 1999.) 

 

 

3.5 Voimaantuminen 

 

Perheen tukemisen tavoitteena on aina perheenjäsenten kokemus voimaantumisesta (vrt. 

empowerment). Perhekeskeisessä työotteessa, jonka tavoitteena on perheen valtaistumi-

nen, perheen tulee kokea, että heilläkin on valtaa oman perheensä asioissa, eivätkä he 

ole vain asiantuntijaverkoston ”pelinappuloita”. Valtaistuminen tarkoittaa myös aktii-

vista asiakkuutta, joka korostaa asiakkaan omaa asiantuntemusta. (Vilen ym. 2002, 

151–152; vrt. Mattus 2001; Kuru 1999.) Koska kenenkään lapsen tai perheen elämään 

ei ole olemassa yksiselitteisiä tai yleistettäviä sääntöjä, synnyttää avoin ja kunnioittava 

keskusteluilmapiiri vastauksia juuri kyseisen perheen tarpeisiin ja luo perheen tilantee-

seen parhaan asiantuntijuuden. Kumppanuus vanhempien ja työntekijöiden välillä on 
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perhekeskeisyyden perusperiaate, ja se sopii hyvin vuorovaikutuksellisen tukemisen 

tasolla tapahtuvaan kohtaamiseen esim. perhetyössä. (Vilen ym. 2002, 153.) 

 

Voimaantuminen vaikuttaa ihmisen hyvinvoinnin lisäksi sitoutumisprosessiin. Vahva 

voimaantumisprosessi saa ihmisen sitoutumaan ja kestämään vastoinkäymisiä. Voi-

maantuminen on vaihteleva tila, jonka pysyvyyttä voidaan tukea mahdollistavilla ja 

arvostavilla toimenpiteillä, esim. avoimella vuorovaikutuksella ja toimintaan rohkaisul-

la. Voimaantuminen voidaan nähdä ihmisen sisäisenä voiman tunteena, joka vapauttaa 

omia voimavaroja. Voimaantuminen vaikuttaa ihmisen myönteisyyttä ja positiivista 

latausta vahvistavasti, mikä on yhteydessä luottamuksellisen ilmapiirin ja arvostuksen 

kokemiseen. Voimaantuessaan ihmisellä on kykyä ja halua yrittää parhaansa ja ottaa 

vastuuta itsensä lisäksi toisista yhteisön jäsenistä. Voimaantumisprosessissa vapaus ja 

itsenäisyyden kokeminen ovat keskeisiä tekijöitä. (Hansen 2004, 30.) 

 

Vilen, Leppämäki ja Ekström (2002) esittelevät kirjassaan perhetyön neljä eri interven-

tiomallia (asiantuntijakeskeinen -, perheliittoutunut -, perheeseen kohdistuva – ja perhe-

keskeinen interventio).  Perhekeskeisessä interventiossa perheen tarpeita arvioidaan 

laaja-alaisesti, ja tarpeet määrittävät perheelle tarjottavia tukitoimenpiteitä ja työnteki-

jöiden toimenkuvaa. Perheen kohtaamat vaikeudet nähdään yksilöllisinä, ja niihin etsi-

tään ratkaisuja yhdessä perheenjäsenten kanssa. Asiantuntijuutta nähdään siten löytyvän 

sekä asiakkaista että työntekijöistä. Perhekeskeisyydessä tavoitteena on löytää ratkaisuja 

perheen arkipäivän ongelmiin. Periaatteena on myös, ettei tavoitteita koskaan tehdä per-

heen päätösvaltaa vastaan. Tämä toteutuu perhetyössä helpoiten silloin, kun perhe tulee 

asiakkuuteen riittävän ajoissa. (Vilen ym. 2002, 154; vrt. Dunst, Johansson, Trivette & 

Harvey 1991.) Lastensuojelun perhetyön asiakkuuteen perheet tulevat usein vasta silloin 

kun huoli lapsen elämäntilanteesta on suurta, ja vanhemmilla saattaa olla pelko lapsen 

huostaanotosta. Vanhempien luottamus siihen, että työntekijät ovat heidän tukenaan, tai 

pyrkivät yhdessä heidän kanssaan löytämään parhaan mahdollisen tavan auttaa ja tukea 

lasta, on erittäin tärkeää. 

 

Erityisen haastavia vuorovaikutuksen onnistumiselle ovat tilanteet, jolloin työntekijä 

joutuu toimimaan asiakkaan tahtoa vastaan. Tällöin on vaarana, että siihen asti raken-

nettu vuorovaikutus hajoaa. Jos työntekijä pystyy perustelemaan näkökulmansa asiak-

kaalle ja saa hänet kokemaan, että teko tai päätös on asiakkaan hyväksi, voi asiakkaan 
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luottamus työntekijään kuitenkin jopa vahvistua. (Vilen ym. 2002, 32.) Myös perhekes-

keisyyttä on mahdollista noudattaa vaikeissa tilanteissa.  Jos perhekeskeistä näkökulmaa 

noudattava työntekijä joutuu tilanteeseen, jossa esimerkiksi lapsen huostaanottopäätös 

on ainoa mahdollinen, on vanhempien kanssa pyrittävä neuvottelemaan asiasta. Jos pää-

tös kuitenkin joudutaan tekemään vanhempien mielipiteen vastaisesti, on huomioitava, 

ettei vanhempia jätetä kriisin keskelle ilman tukea. Jotta vanhemmuus saisi mahdolli-

suuden kasvaa lapsen sijoituksen aikana, on perheen aikuisille tarjottava tuki erittäin 

merkityksellistä. (Vilen ym. 2002, 154.) 
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

 

Opinnäytetyöni taustalla on työyhteisömme yhteinen tarve kehittää työtä. Tavoitteena 

on vahvistaa asiakasperheiden osallisuutta ja sitoutumista lastensuojelun perhetyöhön 

sekä vahvistaa perheiden voimavaroja, ja lisätä työn vaikuttavuutta. Kehittäminen työ-

yhteisössämme tapahtuu toimintatutkimuksen keinoin. Tutkimustehtäväni on selvittää, 

miten perheiden osallisuus ja voimavarojen vahvistaminen mahdollistuu perhetyön aloi-

tusvaiheessa. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää lastensuojelun perhetyön prosessin aloitusvai-

hetta ja mahdollistaa perheiden osallisuus työskentelyn tavoitteita suunniteltaessa.  Ta-

voitteena on tehdä perhetyöstä sekä työntekijöiden että asiakasperheiden näkökulmasta 

aiempaa suunnitelmallisempaa, tavoitteellisempaa ja läpinäkyvämpää. Kehitämme per-

hetyön aloitusvaihetta ottamalla käyttöön uuden, työskentelyprosessin aloittavan kartoi-

tusvaiheen, ja kokeilemme sitä käytännössä. Koko kehittämisprosessin ajan työryhmä 

käy keskustelua ja arvioi kehittämistä. Tutkimuksen oletettuna lopputuloksena on aiem-

paa selkeämpi lastensuojelun perhetyön prosessi, jonka avulla työstä tulee tavoitteelli-

sempaa sekä asiakasperheille että työntekijöille. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on myös perhetyön laadun ja vaikuttavuuden paraneminen. 

Tavoitteena on, että uuden perhetyön prosessin myötä asiakasperhe tulee aiempaa pa-

remmin kuulluksi, sekä osallistuu ja sitoutuu oman elämänsä muutoksen suunnitteluun, 

toteutukseen ja arviointiin. Tutkimuksen avulla voimme selvittää onko työtapoja kehit-

tämällä mahdollista saavuttaa perhetyön jakson aikana aiempaa parempia ja pitkäkestoi-

sempia tuloksia, eli lisätä työn vaikuttavuutta. Tutkimuksen etenemistä arvioidaan koko 

kehittämisprosessin ajan käymällä dialogia työryhmän kesken. Myös lastensuojelupro-

sessia johtavat perhesosiaalityöntekijät ovat mukana arvioimassa perhetyön kehittämis-

tä. Pyrimme myös saamaan aina työskentelyjakson päätyttyä palautetta asiakasperheiltä 

asiakastyytyväisyyskyselyllä. Asiakaspalautteet eivät kuitenkaan ole tämän tutkimuksen 

aineistoa.  Työn kehittämisellä on välillisiä vaikutuksia myös asiakkaiden verkostoihin 

(esim. koulunkäynnin tai työn hallinnan paranemisen kautta). 
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5 OPINNÄYTETYÖN MENETELMÄLLISET RATKAISUT 

 

 

Metodologia tarkoittaa kehittämistoiminnan periaatteiden määrittelyä. Pohtiessaan omia 

kehittämiseen liittyviä periaatteita, on tutkijan vastattava seuraaviin metodologisiin ky-

symyksiin: millaisena kehitystoiminnan todellisuus näyttäytyy, millaista tietoa kehittä-

misellä pyritään tuottamaan ja millaisesta tiedonintressistä kehittäminen tapahtuu, sekä 

millainen on kehittämistoiminnan luonne? Periaatteiden määrittelyn avulla tutkija voi 

perustella valitsemansa käytännön kehittämismenetelmät ja niiden käyttötavat. ( Toikko 

& Rantanen 2009, 35.) Ennen tutkimuksen käytännön toteutusta tutkijan tulee myös 

miettiä, onko hänen tavoitteenaan kehittää teoriaa vai suuntautua käytäntöön, mistä tut-

kittava tieto saadaan ja millaista tutkimusaineisto on (Anttila 2007, 23). Oma tutkimuk-

seni suuntautuu selkeästi käytäntöön. 

 

 

5.1 Kriittinen paradigma 

 

Kehittämistehtävän strategia on suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan haluttu pää-

määrä. Strategiaa tehdessään tutkijan tulee valita tutkimuksellinen paradigma, lähesty-

mistapa ja menetelmät, joita hän aikoo kehittämishankkeessaan käyttää. Anttila (2007) 

määrittää paradigman tarkoittavan johonkin asiaan liittyviä näkemyksiä, joita pidetään 

oikeutettuina, järkevinä ja tärkeinä. Tieteenfilosofian käsitteenä paradigma on näkemys 

jonkin tieteenalan ontologisista ja epistemologisista piirteistä. (Anttila 2007, 23.) Onto-

logia tarkoittaa kehittämistoiminnan todellisuuskäsitystä ja epistemologia määrittää tie-

tokäsitystä ja kehittämistoiminnan tuottamaa tietoa. 

 

Pohtiessani oman kehittämistoimintani tutkimuksellista paradigmaa, mietin ensin kehit-

tämishankkeen todellisuuskäsitystä eli ontologiaa. Mielestäni siinä on sekä konstrukti-

vistis-hermeneuttisia että kriittiseen paradigmaan liittyviä piirteitä. Konstruktivistis-

hermeneuttisen paradigman mukaan todellisuus riippuu ihmisten tulkinnoista eli on 

monta yhtäaikaista todellisuutta. Tutkija on kiinnostunut näistä erilaisista tulkinnoista ja 

pyrkii ymmärtämään niitä. Konstruktivistis-hermeneuttisen paradigman mukaan voim-

me yhdessä rakentaa yhteisen todellisuuden tutkimuksen keinoin. Kriittisen paradigman 

ontologian mukaan ulkoinen todellisuus on historiallisesti kehittynyt, mutta sidoksissa 
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sosiaalisiin ja institutionaalisiin rakenteisiin. (Anttila 2007, 24.) Tutkimuksessani jokai-

sella työyhteisön jäsenellä on oma käsityksensä työn luonteesta ja sen vaikutuksista 

asiakkaisiin, samoin myös työn kehittämisen tarpeista ja suunnista. Työnkehittämisen 

avulla pyrimme yhdessä keskustellen luomaan yhteistä näkemystä kehittämisestä ja 

kehittämällä luomaan uusia käytäntöjä vanhojen käytäntöjen tilalle.  

  

Tutkimukseni tiedon luonnetta eli epistemologista valintaani pohtiessani totesin, että 

kehittämisen taustalla vaikuttaa ymmärtämiseen pyrkivä, praktinen tiedonintressi. Eni-

ten kehittämistä määrittää kuitenkin kriittis-emansipatorinen tiedonintressi. Sen taustalla 

on kriittinen realismi, jonka mukaan tutkimisen kohteet ovat todellisia rakenteita. Ne 

toimivat meistä riippumatta olosuhteissa, joista ne voidaan tavoittaa ja joista saadaan 

tietoa, ja kehittämisen tieto muodostuu tutkimustoiminnan sosiaalisena tuotteena. (Ant-

tila 2007, 24.) Ideologisena lähtökohtana tutkimuksessani ovat työn arvot, asiakkaan 

osallisuus ja arvostava työote. Kehittäminen tapahtuu tutkijan ollessa yhteistyössä koko 

työyhteisön jäsenten kanssa ja tavoitteena on sekä työntekijöiden että asiakasperheiden 

voimaantuminen. 

 

Anttila (2007, 23) jaottelee tutkimuksellisen otteen teoria- ja käytäntöhakuisiin. Oma 

tutkimukseni suuntautuu selvästi käytäntöön. Vertailtuani kehittämisen tutkimuksellisia 

paradigmoja ja pohdittuani omaa kehittämistäni, päädyin kriittisen paradigman valin-

taan. Lastensuojelun perhetyön todellisuus näyttäytyy sekä työntekijöiden keskinäisinä 

että työntekijöiden ja asiakasperheiden välisinä valtarakenteina, jotka ovat kehittyneet 

työn historian myötä. Työn kehittämiseen tarvittavaa tietoa luodaan kehittämisprosessin 

myötä, ja saatua tietoa arvioidaan koko hankkeen ajan kriittisesti. Kriittinen kehittä-

misorientaatio pyrkii tekemään näkyviksi erilaiset kehittämistoiminnan näkökulmat, 

tavoitteet ja toimintatavat. Kriittisyydellä tarkoitetaan asioiden monipuolista tarkastelua, 

jolloin myös ei-tavanomaiset näkökulmat nostetaan esille. (Toikko & Rantanen 2009, 

54–55.) Koska myös työn arvot ovat oman kehittämiseni lähtökohtana, puolsi se kriitti-

sen paradigman valintaa.  
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5.2 Toimintatutkimus 

 

Tutustuttuani lähdekirjallisuuteen ja pohdittuani tutkimukseni lähestymistapaa, valitsin 

toimintatutkimuksen, koska se sopi mielestäni parhaiten tämän tyyppisen kehittämis-

työn lähestymistavaksi. Kehittämisprosessini lähtökohtana oli työyhteisön toteama tarve 

kehittää työtä, eli on kyse sisäisestä työn kehittämisestä, jossa toimijat ensin määritteli-

vät kehittämisen tarpeen ja etenivät kehittämisen myötä yhdessä vaiheesta toiseen. Toi-

mintatutkimus korostaa todellisuuden muuttamista osana tutkimusprosessia. Tavoitteena 

on kehittää toimintaa ja samalla systemaattisesti seurata ja arvioida sitä. Toimintatutki-

muksellista tiedontuotantoa voi kuvailla prosessimaiseksi. Kehittämisen tavoitteita ei 

toimintatutkimuksessa voida täysin määritellä etukäteen, vaan ne muotoutuvat yhteisen 

prosessin myötä. (Toikko & Rantanen 2009, 15.) Kriittisessä lähestymistavassa moni-

muotoinen dialogi nousee kehittämistoiminnan keskeiseksi sisällöksi(Toikko & Ranta-

nen 2009, 47). Toimintatutkimuksen tavoitteena on aina käytännöllisen tiedon tuottami-

nen (Toikko & Rantanen 2009, 30). Toimintatutkimuksen voidaan määritellä olevan 

lähestymistapa tai asenne, jossa tutkimus kytketään toiminnan kehittämiseen. Se ei var-

sinaisesti ole tutkimusmenetelmä. (Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2006, 37). 

 

  Kuva 2 Toimintatutkimus (TaiK) 

 

Toimijalähtöiselle kehittämiselle on ominaista avoimuus ympäristöstä nouseville teki-

jöille, ennakoimattomuus ja prosessimainen eteneminen, sekä yhteistoiminnallinen dia-

logi. Toimintatutkimuksessa kehittäminen etenee prosessimaisesti, mikä tarkoittaa, että 

kehittämistä arvioidaan koko prosessin ajan. Prosessiorioituneessa kehittämisessä siis 

korostuu kehittämisen reflektiivisyys, jolloin uutta kehittämistä koskevaa tietoa syntyy 
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koko ajan toiminnan kuluessa, ja uusi tieto ja kokemukset ohjaavat kehittämistä. (Toik-

ko & Rantanen 2009, 49–50.) Kehitystoiminnan reflektiivisyydellä tarkoitetaan kehit-

tämisen menetelmien ja toimintatapojen, mutta myös kehittämisen perusteluiden ja or-

ganisoinnin jatkuvaa uudelleenarviointia (Toikko & Rantanen 2009, 52). Osallistavan 

toimintatutkimuksen on usein tulkittu korostavan tutkimuskohteena olevan yhteisön 

jäsenten osallistumista tutkimukseen (Heikkinen ym. 2006, 50). Omassa tutkimuksessa-

ni tutkittavat ovat työyhteisön jäseniä eli kanssatutkijoita, ja tutkimuksen tavoitteena on 

työntekijöiden voimaantuminen oman työnsä asiantuntijoiksi. Oman voimaantumisen 

kautta on työntekijöiden mahdollista entistä paremmin auttaa myös asiakkaita voimaan-

tumaan omassa elämässään. 

 

Toimintatutkimuksessa alkuperäinen viitekehys, alustavat näkökulmat ja hypoteesit 

ohjaavat tutkimusta. Tutkimuksen edetessä tutkija saattaa löytää uusia tutkimuskysy-

myksiä, ja menetelmätkin voivat muuttua. Aineiston hankinta, arviointi ja uuden kokei-

lu tuottavat uutta tietoa, jonka pohjalta kehittämisen suunta määräytyy. ”Toimintatutki-

muksen tehtävänä on muuttaa todellisuutta sitä tutkimalla ja tutkia todellisuutta sitä 

muuttamalla”(Heikkinen ym. 2006, 15. Vrt. Kurt Lewin). Jos toimintatutkimus onnistuu 

tehtävässään, asiat ovat tutkimuksen jälkeen eri tavalla kuin ennen sitä. Muutos koskee 

ajattelutapoja ja käytäntöjä sekä toimintatutkijan omia ajatuksia. Uusi ei kuitenkaan aina 

ole ennakoitavissa eikä tunnistettavissa. Toimintatutkija myös huomaa usein oletuksen-

sa tutkimastaan ilmiöstä vääriksi. (Heikkinen ym. 2006, 86.) 
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6 LASTENSUOJELUN PERHETYÖN PROSESSIN KEHITTÄMINEN 

 

 

Lastensuojelun perhetyössä työskentely kohdistuu yleensä koko perheeseen. Ristiriitaa 

ja haasteita työskentelylle voi aiheuttaa jännite vanhempien auttamisen ja lasten tarpei-

den välillä. Yhden perhetyön keskeisen kehittämishaasteen on todettu olevan tietoisem-

pi erottaminen vanhemman kanssa työskentelyn ja vanhemmuustyöskentelyn välillä, ja 

painopisteen siirtämisen lapsikeskeiseen vanhemmuustyöskentelyyn. (Myllärniemi 

2007, 84.) Vaikka vanhempien kanssa työskentelyllä voidaankin usein vaikuttaa lapsen 

elämätilanteeseen, on lapsen kanssa työskentelyllä oma merkityksensä, ja se on tärkeää 

nivoa yhteen vanhempien kanssa työskentelyyn. Mahdollisuus osallistua omien asioi-

densa käsittelyyn on tutkimusten mukaan yksi lasta vaikeissa elämäntilanteissa suojaava 

tekijä. (Möller 2004, 20.) 

 

 

6.1 Lähtökohdat 

 

Opintojeni alkaessa syyskuussa 2009 osallistuin opinnäytetyötä ohjaavalle luennolle, 

jossa Diakin lehtori Susanna Hyväri kertoi näkemyksiään sosiaali- ja terveyspalveluiden 

asiakastyön ajankohtaisista haasteista, joita opinnäytetyössä voisi käsitellä. Niitä olivat 

mm. palvelunkäyttäjien ja kansalaisten osallistuminen sekä asiakaslähtöisyyden toteu-

tuminen. Aiheet jäivät mieleeni elämään, koska olin itsekin pohtinut sekä asiakkaan 

osallisuutta että asiakaslähtöisyyttä perhetyössä. 

 

Lokakuussa 2009 keskustelin lähiesimieheni kanssa opinnäytetyöstäni, joka toteutetaan 

työnkehittämishankkeena. Toin esille omia ajatuksiani kehittämisen suhteen ja kerroin 

pohtineeni erityisesti asiakkaan osallisuutta perhetyön prosessissa. Esimies piti ajatusta-

ni hyvänä ja toivoi, että keskustelemme siitä koko työryhmän kesken. Työryhmä kävi 

keskustelua työmme kehittämishaasteista viikkopalaverissa, pohtien onko lastensuoje-

lun perhetyön prosessissa joku kohta, jota on tarvetta kehittää. Kävimme keskustelua, 

johon jokainen työntekijä toi oman mielipiteensä. Moni työntekijöistä oli pohtinut las-

tensuojelun perhetyön asiakkuuden alkuvaihetta ja kaivannut siihen muutosta, joka jä-

sentäisi työtämme ja parantaisi asiakasperheiden sitoutumista sovittuun työskentelyyn. 

Lähtökohtana lastensuojelun perhetyölle oli tuolloin sosiaalityöntekijän tekemä tilaus, 
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jossa korostuivat mielestämme liiaksi lapsen ja perheen ongelmat. Tavoitteet työskente-

lylle pyrittiin sopimaan perhetyön aloitusneuvottelussa ja ne olivat usein kovin työnteki-

jälähtöisiä. Perhetyön tavoitteena saattoi olla esim. vanhemmuuden tukeminen. 

 

Keskustelimme työryhmässä muistakin työmme kehittämishaasteista, mm. työparityös-

kentelyn ja perhetyön sisällön kehittämisestä. Työryhmä oli innostunut työn kehittämi-

sestä, vaikka kehittämiseen tarvittavan ajan löytymistä perustehtävän lomasta pohdit-

tiinkin. Valitsimme yhteiseksi kehittämistehtäväksemme lastensuojelun perhetyön aloi-

tusvaiheen uudelleen mallintamisen. Sen uskottiin täydentävän aiempaa, vuonna 2008 

tehtyä kehittämistyötämme, jossa olimme pyrkineet vahvistamaan perhetyön lapsiläh-

töisyyttä selkiyttämällä perhetyön suunnitelmaa, joka on ikään kuin perhekohtainen 

perhetyön prosessin käsikirja. Päätimme myös samalla, että toteutamme etiikan opin-

toihini liittyvän opintopiirin työnkehittämiseen liittyen työyhteisön yhteisenä arvokes-

kusteluna, joka täydentää kehittämistämme keskittymällä työn arvopohjaan ja sisältöi-

hin.   

 

Työyhteisön käymistä keskusteluista kehittämisen avainsanoiksi nousivat asiakaslähtöi-

syys, asiakkaan osallisuus, voimavarojen esille nostaminen, huolen puheeksi ottaminen, 

arvostava työote ja voimaantuminen. Suunnittelimme, että keväällä 2010 (maaliskuus-

sa) pyrimme ottamaan uudenlaisen perhetyön aloitusvaiheen käyttöön aina työskentelyn 

alkaessa uuden perheen kanssa.  Käyttöönottoon tulisi liittyä sekä työtavan kokeilua että 

arviointia, työpareittain ja koko työyhteisön kesken. Suunnittelimme, että kehittämis-

prosessi ja kartoitusvaiheen kokeilu työyhteisössä jatkuisivat vähintään vuoden, joten ne 

tulisivat jatkumaan vielä kevääseen 2011. Opinnäytetyöni osalta kehittämisprosessin 

yhteenveto ja arviointi olisi syksyllä 2010. Tämä väliarviointi antaisi suuntaa työnkehit-

tämisen jatkoa varten. 

 

Suunnitteluvaiheessa tavoitteenamme oli saada kartoitustyöskentelyn avulla entistä pa-

remmin esille perheen oma tarina, eli perheenjäsenten oma kokemus elämäntilantees-

taan. Halusimme kuulla perheen kertomuksen siitä, millaisessa tilanteessa he perhetyön 

alkaessa kokevat olevansa, miten tilanteeseen on tultu, ja mitä perheenjäsenet toivovat 

tulevaisuudelta. Toiveenamme oli saada perheessä olevia voimavaroja entistä paremmin 

esille, sekä puhua lapsen elämäntilanteeseen liittyvistä huolista sekä vanhempien että 

lasten kanssa avoimesti. Ajattelimme, että kuulemalla perheenjäseniä, yhdessä ja erik-
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seen, pääsemme sopimaan entistä selkeämmistä työskentelyn tavoitteista heidän kans-

saan, sekä asettamaan työskentelyn tavoitteiksi perheen omia tavoitteita, joihin he sitou-

tuvat. 

 

Pohdimme työryhmässä tuolloin, miten arvioimme kartoitusvaiheen kokeilua, miten 

kartoitusvaihetta dokumentoidaan ja onko asiakaspalaverien käytäntöjä tai työnjakoa 

syytä jatkossa muuttaa. Päädyimme siihen, että jatkuva reflektointi työparien kesken ja 

työryhmässä kokeilun aikana on paras tapa saada hyvät kokemukset ja epäkohdat tuo-

reeltaan esille. Dokumentointia jäimme vielä miettimään, ja palaverikäytännöistä pää-

timme sopia sosiaalityöntekijöiden kanssa. 

 

 

6.2 Tiedonhankinta 

 

Heikkinen, ym. (2006, 104) nimeävät toimintatutkijan tärkeimmiksi tiedonkeruumene-

telmiksi osallistuvan havainnoinnin, havainnoin pohjalta kirjoitetun tutkimuspäiväkirjan 

ja haastattelun. Tutkimuksen aineistoja voivat olla myös toiminnan aikana tuotettu muu 

kirjallinen materiaali kuten työryhmien muistiot ja kokouspöytäkirjat. Tässä tutkimuk-

sessa tutkimusmenetelmiäni ovat havainnointi, tutkimuspäiväkirja ja haastattelu sekä 

niitä täydentävät reflektoiva työote ja dialogi työyhteisön kesken. 

 

Aktivoiva osallistuva havainnointi pyrkii ymmärtämisen lisäksi myös muuttamaan tut-

kimuskohdettaan. Se on tutkimusaineiston keräämistapana sekä tilannekeskeistä että 

aktiiviseen vaikuttamiseen ja muutokseen pyrkivää. Vilkka on määritellyt aktivoivan 

osallistavan havainnoinnin tarkoittavan käsitteenä samaa kuin toimintatutkimus eli ole-

van enemmänkin tutkimusasetelma kuin varsinainen tutkimusmenetelmä. Lähtökohtana 

siinä on tutkijan läheinen työskentely tutkimuskohteen jäsenten kanssa. Perusperiaattee-

na on, että tutkija ja tutkittavat yhdessä ohjaavat, korjaavat ja arvioivat sekä päätöksiään 

että toimintaansa, eli tutkivat yhdessä toimintaa ja siihen liittyviä ongelmia sekä muut-

tavat toimintaa erilaisia teorioita, menetelmiä ja metodeja käyttäen. (Vilkka 2006, 46–

47.) 

 

Aktivoivan osallistuvan havainnoinnin avulla kohdeyhteisön jäsenet vedetään mukaan 

aktiiviseen rooliin omassa toiminnassaan. Ideaalitavoite on, että työyhteisön jäsenet 
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alkavat itse tutkia omaa toimintaansa ja tutkija käy tarpeettomaksi. Tavoitteena on myös 

ratkaista ongelmat, jotka kaikki yhteisön jäsenet kokevat toimintaansa liittyviksi ongel-

miksi (Vilkka 2006, 47–48.) Tämä menetelmä sopii mielestäni oman työyhteisöni kehit-

tämistyöhön, koska tavoitteena on juuri työn tutkiminen ja kehittäminen jatkossakin. 

Tavoitteena on työtä kehittämällä voimaannuttaa samanaikaisesti työntekijöitä oman 

työnsä asiantuntijoiksi ja asiakkaita osallisiksi; sekä samanaikaisesti työntekijöitä oman 

työnsä asiantuntijoiksi ja asiakkaita osallisiksi omassa muutosprosessissaan.  

 

Tutkimuksen aikana oli jatkuva dialogi ja reflektointi työyhteisömme arkipäivää. Kä-

vimme työyhteisön kesken lähes viikoittaisia keskusteluja hankkeen etenemisestä. Myös 

työparit arvioivat jatkuvasti perheiden kanssa tekemäänsä työtä. Lisäksi arvioimme ke-

hittämistä yhdessä lastensuojeluprosessia johtavien sosiaalityöntekijöiden kanssa. Näis-

tä keskusteluista tein muistiinpanoja tutkimuspäiväkirjaani. Havainnoin käytyjen kes-

kustelujen ilmapiiriä sekä työyhteisön motivoituneisuutta kehittämiseen. Kehittämis-

hankkeemme tueksi haastattelin Nurmijärven vastaavaa perhetyöntekijää. Jatkuvan ref-

lektoinnin lisäksi kehittämishankkeen arviointina toimivat työryhmässä syksyllä 2010 

tehty ryhmähaastattelu sekä kevään ja syksyn aikana käydyt arvokeskustelut.  Koko 

hankkeen ajan olin työyhteisön käytettävissä, kävin dialogia ja reflektoin yhdessä mui-

den työntekijöiden kanssa työyhteisöstä nousseita, kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.  

 

Koska toimintatutkimuksen kulku ei ole etukäteen täysin ennakoitavissa, ei ole mahdol-

lista tehdä etukäteen täsmällistä tutkimussuunnitelmaa eikä myöskään tiedonhankinnan 

etenemistä voi kuvata etukäteen tarkasti. Toimintatukija oppii koko ajan uutta tutkimus-

kohteestaan ja tutkimusmenetelmistään. Vaikka suunnitelma ei toteutuisikaan sellaise-

naan, ohjaa se toimintatutkijaa alkuun jäsentämällä tutkimuksen oletettua kulkua. 

(Heikkinen ym. 2006, 86.) 

 

Tutkija keskustelee osallistujien, eli työyhteisön jäsenten kanssa toiminnan aikana, tuo 

esille omia havaintojaan ja kyselee osallistujien mielipiteitä. Tutkija ja osallistujat suun-

nittelevat toimintaa tehtyjen havaintojen pohjalta. Tutkija tallentaa käydyt keskustelut 

tutkimuspäiväkirjaansa. Aineiston kerääminen tapahtuu järjestelmällisesti käsitteellisen 

viitekehyksen mukaisista teemoista. Tutkija kokoaa päiväkirjamuistiinpanot omiin ka-

tegorioihinsa osatakseen kiinnittää huomiota ennalta määriteltyjen tutkimusongelmien 

kannalta tärkeisiin seikkoihin. Edellä mainittujen kenttätapahtumien lisäksi tutkija ko-
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koaa tutkimuspäiväkirjaan tietoa tutkimuksen etenemisestä ja tunnelmista sekä vaiku-

telmia ja yhteenvetoja, mieleen tulleita kysymyksiä ja hämmennyksen aiheita. (Heikki-

nen, Rovio & Syrjälä 2006, 106–107.) Kirjoitin tutkimuspäiväkirjaani edellä mainitulla 

tavalla, kirjoittaen muistiin kehittämiseen liittyviä keskusteluja, joita käytiin työyhtei-

sössä tai joita kävin mentorini kanssa, sekä keskusteluista noussutta pohdintaa. Viikko-

palaverissa työparit kertoivat kartoitustyöskentelystään perheiden kanssa ja siitä nous-

seita kysymyksiä. Kerätessäni havaintoja ja muistiinpanoja tutkimuspäiväkirjaani pyrin 

kiinnittämään erityisesti huomiota kehittämistehtäväämme ohjaaviin teemoihin, jotka 

olivat nousseet työyhteisön keskustelusta kehittämisen alussa: asiakaslähtöisyyteen, 

osallisuuteen, voimavaroihin, huolen puheeksi ottoon, arvostavaan työotteeseen ja voi-

maantumiseen.  

 

Heikkinen ym. (2006, 109) toteavat, että ”Aika ajoin toimintatutkijan on tarpeen pysäyt-

tää prosessi ja haastatella osallistujia.” Itse toteutin työryhmässä teemahaastattelun 

työntekijöiden ryhmähaastatteluna. Teemahaastattelu toteutetaan etenemällä etukäteen 

valittujen aihealueiden ja teemojen mukaan (Heikkinen ym. 2006, 110.) Tavoitteenani 

oli työntekijöitä haastattelemalla saada selville heidän kokemuksiaan siitä, miten kartoi-

tustyöskentelyn avulla on saatu esille perheen voimavaroja, huolta lapsen tilanteesta, 

lapsen ja perheen näkökulmia sekä tavoitteita työskentelylle. 

 

Kehittämishankkeemme yhtenä innoittajana toimi Nurmijärven perhetyössä vuonna 

2003 aloitettu suunnitelmallisen ja tavoitteellisen työn kehittäminen, ja siitä saadut hy-

vät kokemukset. Haastattelin Nurmijärven perhetyön johtavaa perhetyöntekijää hänen 

kokemuksistaan työn kehittämisestä. Nurmijärven perhetyön kehittämishankkeen lähtö-

kohtana oli, että asiakas on osallisena asioittensa hoidossa huolen ilmaantumisesta alka-

en, koko prosessin ajan, ja hänen asioistaan puhutaan vain hänen läsnä ollessaan. Ta-

voitteena oli asiakkaan aseman ja vanhempien asiantuntijuuden vahvistaminen. Myös 

perheiden isät pyrittiin saamaan entistä enemmän mukaan työskentelyyn. (Paasivirta 

2010.) 

 

Paasivirta kertoi, että heidän yksikkönsä perhetyössä lapsi on aina työskentelyn keskiös-

sä. Hänen huolensa, tarpeensa ja toiveensa kartoitetaan toiminnallisin menetelmin ja 

niistä keskustellaan vanhempien kanssa. Perheen omat verkostot kartoitetaan aina ja 

tukea arkeen pyritään löytämään läheisverkostosta. Työskentelyn yhtenä tavoitteena on 
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saada perheet voimaantumaan ja selviytymään peruspalveluiden avulla. Moniammatil-

lista yhteistyötä toteutetaan poikkisektorisesti ja kolmannen sektorin kanssa. (Paasivirta 

2010.) 

 

Paasivirran mukaan heidän työnkehittämishankeensa ei hyvistä pyrkimyksistään huoli-

matta edennyt täysin ilman vastustusta. Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työote sekä 

toiminnallisten työvälineiden käyttöönotto aiheutti ensin vastustusta työntekijöissä. 

Taustalla oli pelko työn muuttumisesta kaavamaiseksi. Kokemuksen mukaan toiminnal-

liset menetelmät ovat kuitenkin vahvistaneet asiakkaiden osallisuutta sekä mahdollista-

neet työntekijöiden persoonallisia työotteita ja erityisosaamista. Työnkehittämishank-

keen aikana tehty prosessikuvaus on myös Paasivirran mukaan selkiyttänyt työn kuvaa 

sekä työryhmälle että yhteistyötahoille. Selkeä työprosessi on myös tehostanut ja no-

peuttanut työn etenemistä sekä vaikuttanut positiivisesti työn tuloksellisuuteen. (Paasi-

virta 2010.) 

 

Nurmijärven kehittämishankkeen kokemuksista saimme vahvistusta omalle kehittämis-

työllemme. Kertoessani tekemästäni haastattelusta työryhmälle, olimme kaikki innostu-

neita ja totesimme, että haluamme edetä juuri siihen suuntaan, mihin olimmekin menos-

sa. Saimme myös uskoa jatkaa eteenpäin, vaikka työpaineiden lomassa kehittäminen 

tuntui ajoittain erittäin työläältä ja vaati erityistä päättäväisyyttä ja sitoutumista. Myös 

Nurmijärven työntekijöiden kokemus kehittämisestä oli, että työtavan muuttaminen oli 

vaatinut paljon sitkeyttä ja uskoa siihen, että ainoastaan asiakkaita osallistamalla voi-

daan lisätä työn vaikuttavuutta.  

 

 

6.3 Mallintaminen 

 

Lastensuojelun käsikirjan linjaus lastensuojelun perhetyön prosessista vahvisti omaa 

ajatustamme siitä, että juuri työn alkuvaiheeseen tarvitaan selkeä, työskentelyn tavoittei-

ta kartoittava vaihe. Aloimme suunnitella sen pohjalta lastensuojelun perhetyön proses-

sin alkuun kartoitustyöskentelyä, jonka avulla saisimme perheenjäsenten omia näkö-

kulmia ja kokemuksia entistä paremmin esille. Kartoitustyöskentelyn menetelmäksi 

lapsen kuulemisessa valitsimme lasten haastattelun, jota olimme käyttäneet aiemminkin 
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tutustumisessa lapseen ja hänen kokemukseensa omasta elämäntilanteestaan. Työyksi-

kössämme oli jo pitkään ollut käytössä oma, siellä kehitetty lapsen haastattelu – lomake. 

Työntekijöillä oli erittäin hyviä kokemuksia lasten haastatteluista ja niitä haluttiin jatkaa 

edelleen. Lasten kokemusten lisäksi halusimme ottaa entistä paremmin huomioon myös 

vanhempien näkemykset lasten tilanteesta, sekä kokemukset omasta vanhemmuudes-

taan. Päätimme lisätä kartoitusvaiheeseen lapsen haastattelun rinnalle vanhempien kuu-

lemisen, ja valitsimme välineeksi vanhempien haastattelun. Tavoitteenamme oli täyden-

tää haastatteluita tarvittaessa toiminnallisilla menetelmillä, esim. erilaisilla korteilla, 

verkostokartalla ja perhepiirroksella. Sovimme, että työryhmän jäsenet tutustuvat erilai-

siin, muissa yksiköissä käytössä oleviin haastatteluihin, ja valitsemme niistä kokeilta-

viksi tarpeeseemme sopivimmat. Totesimme, ettei meillä ollut aikaa oman vanhempien 

haastattelun kehittämiseen. Valmiita haastattelupohjia kokeilemalla saimme myös tietoa 

ja kokemusta oman haastattelun kehittämisen pohjaksi. 

 

Tässä vaiheessa kysymyksiä työryhmässä herätti ajatus siitä, tuleeko perhetyöstä haas-

tatteluiden myötä liian kaavamaista ja teknistä. Keskustelimme myös siitä, onko kartoi-

tusvaihe toteutettava joka perheen kohdalla samalla tavalla ja samoja menetelmiä käyt-

täen. Työntekijöitä arvelutti oman vapauden katoaminen työstä. Pohdin kartoitusvaihet-

ta ja sitä, että jokainen työryhmän jäsen ajattelee haastatteluita ja niiden merkitystä 

omasta kokemusmaailmastaan käsin. Totesin, että on tarpeen käydä työryhmän kesken 

keskustelua haastatteluista ja niiden tavoitteista. Keskustelin aiheesta mentorini kanssa, 

ja jaoimme näkemyksen siitä, että jo haastattelun tekeminen on interventio perheeseen. 

Se aloittaa muutosprosessin tuomalla lapsen arkeen ja vanhemmuuteen liittyviä puheen-

aiheita esille. Haastattelu ei saisi olla pelkkä tekninen suoritus vaan pikemminkin pu-

heeksi ottoa auttava apuväline, jossa tärkeää ei ole niinkään saatu materiaali, vaan haas-

tattelutilanteet ja niiden muodostama kartoitusprosessi.    

 

Erilaisiin haastatteluvaihtoehtoihin tutustuttuamme päädyimme Pohjois-Savon Lasten-

suojelun kehittämisyksikön kehittämiin haastatteluihin (vanhemman haastattelulomake, 

vauvaperheen vanhemman haastattelulomake, lapsen haastattelulomake alle 10-

vuotiaalle ja lapsen haastattelulomake yli 10-vuotiaalle/ www.pslastensuojelu.fi/ haas-

tattelulomakkeet). Valintaperusteinamme olivat haastattelulomakkeiden selkeys sekä 

haastattelukysymysten lapsilähtöisyys. Asetimme tavoitteeksi, että aloitamme kartoitus-

vaiheen kokeilun uusien perheiden kanssa maaliskuun alussa. Sitä ennen meidän tuli 
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muokata käytössä oleva, vanhentunut perhetyön tilauslomake vastaamaan jo käyttöön 

otettua perhetyön suunnitelmalomaketta. Tilauslomakkeen muokkaamisesta vastasi työ-

ryhmä, johon itsekin kuuluin. 

 

Helmikuussa 2010 esittelimme kehittämistyötämme lastensuojelun johtavalle sosiaali-

työntekijälle, ja saimme häneltä erittäin kannustavaa palautetta tekemästämme työstä. 

Sovimme myös hänen välityksellään yhteisen tapaamisen perhesosiaalityöntekijöiden 

kanssa maaliskuulle. Päätimme tuolloin siirtää kartoitusvaiheen kokeilun aloittamista 

kuukaudella, koska tarvitsimme sosiaalityöntekijät kiinteään yhteistyöhön kanssamme, 

eikä yhteistä aika perustyön lomasta aiemmin löytynyt. 

 

Uudelleen mallinnettu lastensuojelun perhetyön prosessi yksikössämme noudattaa las-

tensuojelun käsikirjan mallia: 1. Asiakkuuden vireille tulo. Lapsen tilanteesta on herän-

nyt huoli, ja perhesosiaalityöntekijä on tehnyt lastensuojelutarpeen selvityksen. Hän on 

todennut avohuollon tukitoimien tarpeellisuuden ja valinnut lastensuojelun perhetyön 

perheelle sopivaksi tukimuodoksi. Sosiaalityöntekijä sopii perheen kanssa perhetyön 

tilauksen tekemisestä ja perhe tulee perhetyön jonoon. Perheelle valitaan perheohjaaja-

työpari, jotka aloittavat perheen kanssa työskentelyn. Perhetyö alkaa asiakasperheen, 

sosiaalityöntekijän ja perheohjaajien yhteisellä neuvottelulla, jossa käydään läpi perhe-

työn tilauslomake. Lomakkeen pohjalta käsitellään lapsen elämäntilanteeseen liittyvät 

huolenaiheet, perheen voimavarat ja sovitaan perhetyön aloittamisesta kartoitustyösken-

telyllä. Perheelle kerrotaan, että kartoituksen aikana tavataan kaikkia perheenjäseniä ja 

kuullaan heidän kokemuksiaan.  2. Perhetyön kartoitus. Tutustuminen perheeseen aloi-

tetaan sopimalla kotikäynti, jossa pyritään tapaamaan koko perhe. Sen jälkeen vanhem-

pia ja lapsia tavataan yksilöllisesti, haastatellaan, ja keskustellaan haastatteluiden sisäl-

löistä. Lasten haastattelut käydään läpi vanhempien kanssa, jolloin vanhemmille avataan 

lapsen näkökulmaa ja kokemusta perheen tilanteesta.  3. Perhetyön suunnitelman teke-

minen. Sovitaan perhetyön tavoitteista kartoitustyöskentelyn pohjalta. Nostetaan esille 

perheen voimavaroja ja sovitaan selkeitä tavoitteita huolenaiheiden poistamiseksi. 4. 

Perhetyön toteutus. Tavataan perheenjäseniä yhdessä ja erikseen. Seurataan perheen 

kanssa keskustellen ja arvioiden miten perheenjäsenet työskentelevät omien tavoit-

teidensa suuntaisesti ja tuetaan heitä siinä. 5. Perhetyön arviointi. Perhetyötä arvioidaan 

säännöllisesti, noin kolmen kuukauden välein.  Yhdessä perhesosiaalityöntekijän ja per-

heen kanssa tarkastellaan perheen tilannetta, onko sovitut tavoitteet saavutettu ja huoli 
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poistunut. 6. Perhetyön päättäminen tai jatkosuunnitelmasta sopiminen. Perhetyö päät-

tyy, kun huoli lapsen elämäntilanteesta on poistunut tai perhe ohjautuu muiden palve-

luiden piiriin. Jos huoli on edelleen olemassa, ja tarvetta jatkotyöskentelylle on, sovi-

taan uusista tavoitteista tai tarkennetaan sovittuja tavoitteita.    

 

 

6.4 Kartoitusvaiheen toteuttaminen käytännössä 

 

Perhetyön ja sosiaalityön yhteisessä tapaamisessa 11.3.2010 esittelimme tekemäämme 

kehittämistyötä sosiaalityöntekijöille. Kerroimme uudelleen mallinnetusta lastensuoje-

lun perhetyön prosessista ja suunnittelemastamme kartoitusvaiheen työskentelystä per-

heen kanssa. Sosiaalityöntekijöiden palaute oli kannustavaa. Kysymyksiä herätti perhe-

työn kartoitusvaiheen ja lastensuojelutarpeen selvityksen mahdollinen päällekkäisyys. 

Selvitimme asiaa lastensuojelun käsikirjasta, jossa sanotaan, että: ” Perhetyön alkukar-

toitus on joskus tarkoituksenmukaista tehdä samassa yhteydessä kuin lastensuojelutar-

peen selvitys. Perhetyön alkukartoitus ei kuitenkaan voi korvata lastensuojelulain mu-

kaista lastensuojelutarpeen selvitystä.” Totesimme yhdessä sosiaalityöntekijöiden kans-

sa, että jos perhetyön tarve ilmenee heti lastensuojelutarpeen selvityksen alettua, on 

hyvä, että perhetyön kartoituksessa selvitetään perheen tilannetta lisää, ja saadaan ase-

tettua realistiset tavoitteet perheen kanssa työskentelylle. Käytännön työnjaosta sovim-

me, että sosiaalityöntekijä toimii jatkossakin perhetyön neuvotteluiden koollekutsujana 

ja puheenjohtajana. Perheohjaajat keskustelevat perheenjäsenten haastatteluista esiin 

nousseista voimavaroista ja huolenaiheista perheen kanssa, sekä kirjaavat ne perhetyön 

suunnitelmaan. 

 

Aloitimme kartoitusvaiheen kokeilun perhetyön asiakkuuteen tulleiden uusien perhei-

den kanssa huhtikuussa 2010. Ennen kokeilun aloittamista kävimme vielä työryhmässä 

keskustelua kartoitusvaiheen sisällöstä ja haastatteluiden merkityksestä työskentelypro-

sessissa. Keskustelun myötä työntekijöiden näkemykset haastatteluista työskentelyväli-

neenä lähentyivät, eikä haastatteluita koettu enää niin teknisinä suorituksina. Työparit 

halusivat kuitenkin säilyttää itsellään oikeuden valita kunkin perheen kohdalla käytettä-

vät työmenetelmät. Sovimme, että kuulemme kartoitusvaiheessa aina ainakin perheen 

vanhempia ja vähintään sitä lasta, jonka elämäntilanteesta huoli on herännyt, mahdolli-

suuksien mukaan haastattelemme myös perheen muita lapsia.   Samanaikaisesti kun 
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aloitimme kartoitusvaiheen kokeilun, otimme käyttöön uuden perhetyön tilauslomak-

keen. Uudessa tilauslomakkeessa kysytään perheen lasten ja vanhempien omat näke-

mykset heidän voimavaroistaan ja huolenaiheistaan. Perhetyötä tilaava sosiaalityönteki-

jä täyttää tilaukseen myös oman näkemyksensä perheen voimavaroista ja huolta aiheut-

tavista asioista. 

 

Uusi tilauslomake toimii perhetyön aloitusneuvottelun runkona ja pääsemme sen avulla 

jo ensimmäisessä kohtaamisessa perheen kanssa puhumaan avoimesti perheen tilantees-

ta, perheenjäsenten voimavaroista ja lapsen elämäntilanteeseen liittyvistä huolenaiheis-

ta.  

 

Kartoitusvaihekokeilun aikana perheiden kanssa työskentely aloitettiin yleensä van-

hempia haastattelemalla. Joissain perheissä tehtiin erilliset haastattelut molemmille van-

hemmille, ja niiden pohjalta käytiin vanhempien ja työntekijöiden kesken yhteinen kes-

kustelu. Joissain perheissä vanhemmat pohtivat oman vanhemmuutensa vahvuuksia ja 

kehittämishaasteita Vanhemmuuden roolikartan avulla ja niistä keskusteltiin yhteisesti 

työntekijöiden kanssa. Lapsia haastateltiin Lapsen haastattelulomakkeen avulla tai hei-

dän kanssaan keskusteltiin korttien (Nallekortit, Elämän tärkeät asiat – kortit) tuella, 

pyrkimyksenä oli saada selville lapsen oma kokemus elämäntilanteestaan. Jotkut lapset 

myös piirsivät perhepiirustuksen ja kertoivat sen avulla perheestään työntekijöille. 

 

Erilaisten työskentelymenetelmien valintaan vaikuttivat mm. perheen koko ja se, 

asuivatko perheen vanhemmat yhdessä vai erikseen. Valintaan vaikuttavia tekijöitä oli-

vat lisäksi lasten ikä, kartoitusvaiheeseen käytettävissä oleva työskentelyaika ja työpari-

en aikaisemmat kokemukset erilaisten työmenetelmien käytöstä. Jos perheessä oli 

akuutti kriisi tai perheen vanhempi oli uupunut tai masentunut perhetyön alkaessa, työ 

kohdentui suoraan perheen arjen tukemiseen, eikä perusteellista kartoitusvaihetta siinä 

tilanteessa pystytty tekemään. Vanhempien voimavarojen tulee olla kohtuulliset, jotta 

hän pystyy tavoitteelliseen työskentelyyn oman vanhemmuutensa pohtimiseksi ja ha-

vaittujen muutostarpeiden korjaamiseksi. 

 

Kokeilun aikana (huhtikuu-lokakuu) aloitimme perhetyön yhteensä 15 perheen kanssa. 

Perheisiin kuului 15 äitiä, 10 isää ja 33 lasta.  Vanhempien haastatteluita tehtiin yhteen-

sä 14 kpl ja lasten haastatteluita 14 kpl. Jos perhe tuli työmme piiriin ns. jatkohoitoon 
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jonkun muun palvelun kautta, ei perusteelliselle kartoitukselle nähty tarvetta, vaan työs-

kentelyn tavoitteet olivat selkeät heti työn alkaessa. Lasten osalta haastattelut tehtiin 

niille lapsille, joiden kohdalla huoli oli herännyt, vauva-/ pikkulapsiperheissä haastatel-

tiin vain vanhempia. Näiden perheiden lisäksi kolme perhettä tuli työn piiriin akuutin 

kriisin vaiheessa, jolloin työ alkaa kriisin kohtaamisella ja mahdollisesti tarvittavalla 

konkreettisella avulla. Kuukauden kestävän akuuttityöskentelyn aikana selvitetään per-

heen avun tarvetta ja ohjataan heidät tarpeenmukaisen tuen piiriin. 

 

   

6.5 Arviointi 

 

Arvioimme työn kehittämistä koko työyhteisön kesken työnkehittämispäivässämme 

lokakuussa 2010. Halusin kuulla työyhteisön arviointia siihen astisesta kehittämisestä 

ennen tutkimusraporttini kirjoittamista. Arviointi toteutettiin ryhmähaastatteluna, jossa 

oli kolme teemaa: Mitä uutta kartoitusvaiheen kehittäminen on tuonut työskentelyyn 

perheiden kanssa, ovatko lapsen ja perheen kokemukset tulleet entistä paremmin esille 

ja mitkä ovat työnkehittämishankkeen jatko-/ kehittämishaasteet. 

 

Työntekijöiden mielestä kartoitusvaiheen avulla oli tullut entistä paremmin esille per-

heen voimavaroja, ja perhetyön jakso oli saattanut jopa sen myötä lyhentyä. Perhetyö 

oli perustellusti voitu lopettaa perheessä huolen poistuttua, eikä ollut tarvetta jäädä 

odottamaan uusien huolien ilmaantumista. Työntekijät kokivat myös, että heille oli 

muodostunut kartoitusvaiheen avulla kokonaisvaltainen kuva perheistä, ja perheenjäsen-

ten vahvuudet ja voimavarat olivat tulleet entistä paremmin esille. Yksi työntekijä il-

maisi vahvuuksien löytymisen perheistä "hyvinä yllätyksinä". Työntekijät kokivat, että 

kartoituksen myötä työskentelyyn perheen kanssa oli päästy entistä paremmin kiinni. 

Työntekijät kertoivat lisäksi, että perheiden isät oli otettu paremmin mukaan työskente-

lyyn ja myös lapsia oli tullut kartoitustyöskentelyn myötä kuultua entistä systemaatti-

semmin. 

 

Lapsen kokemus omasta tilanteestaan oli tullut työryhmän mielestä tilausvaiheessa edel-

leen heikosti esille. Siksi lapsen kuuleminen kartoitusvaiheessa oli erityisen tärkeää. 

Kartoituksessa esiin nousseet huolet, voimavarat ja perheessä toimivat asiat oli työnteki-

jöiden mielestä hyvä myös aina käsitellä perheenjäsenten kanssa. Työntekijät pohtivat 
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myös kartoitusvaiheen työskentelyn ajankäyttöä. He kertoivat miettineensä, vievätkö 

vanhempien haastattelut liikaa aikaa, jolloin lasten kanssa työskentelylle jää aikaa vä-

hemmän. Puhuimme siitä, että jos lapset ovat leikki-alakouluikäisiä, työskentely lapsen 

elämäntilanteeseen liittyvän huolen poistamiseksi tapahtuu pääasiassa vanhempien 

kanssa. Lasta ja hänen näkökulmaansa ei saa jättää kuitenkaan koskaan huomioimatta, 

vaan työskentelyssä tulee pyrkiä lapsilähtöiseen vanhemmuustyöskentelyyn. Nuorten 

kanssa työskentelyssä pyritään vahvistamaan nuoren omia voimavaroja, ja työskentele-

mään hänen kanssaan tasavertaisesti vanhempien kanssa. Nuori elää tilanteessa, jossa 

hänen kehitystehtävänään on irtaantua vanhemmista, ja siksi omien voimavarojen vah-

vistaminen on erityisen tärkeää. Työntekijät pohtivat myös lasten mukanaoloa perhe-

työn neuvotteluissa. Siitä ei ole olemassa yhdenmukaista, sovittua käytäntöä. Jotta lap-

sen oma näkemys tulisi kuulluksi, olisi hänen hyvä osallistua neuvotteluihin. Toisaalta 

lapsen ikä ja perheen tilanne vaikuttavat siihen, onko lapsen edun mukaista olla mukana 

neuvotteluissa. Jos lapsi on mukana, työntekijöiden tehtävänä on huolehtia, että perheen 

asioista puhutaan lapsen etu huomioon ottaen. 

 

Työryhmä pohti myös kartoitusvaiheen kokeilussa esiin nousseita sovittuja käytäntöjä, 

ja tarvitaanko niihin muutosta, mm. kartoitusvaiheen sopivaa kestoa. Ennen kartoitus-

vaiheen kehittämistä perhetyön prosessin ensimmäinen jakso kesti aina 3kk. Totesim-

me, että kartoitusvaiheen pituus on aina käytännössä riippuvainen perheen koosta ja 

siitä, miten perheen kanssa saadaan sovittua tapaamisaikoja. Etukäteisarvioita kartoitus-

vaiheen pituudesta on vaikea tehdä. Päätimme pitää ensimmäisen arviointineuvottelun 

ajankohdan edelleen 3kk kohdalla, ja tarkentaa sitä tarvittaessa saatuamme lisää koke-

muksia kartoitustyöskentelystä. Kokonaisuudessaan työnkehittämisen yhteinen arviointi 

koettiin hyväksi tavaksi jakaa kokemuksia ja pohtia jatkoa. 

 

Kartoitusvaiheen kokeilua päätettiin jatkaa perheiden kanssa edelleen alkuperäisen 

suunnitelman mukaisesti ainakin kevääseen 2011 siitä saatujen hyvien kokemusten 

vuoksi. Tiedon jakamista yhteistyökumppaneille lastensuojelun perhetyön uudelleen 

mallinnetusta prosessista ja kartoitustyöskentelystä kaivattiin lisää. Erityisesti sosiaali-

työntekijöiden informointia pidettiin erittäin tärkeänä, koska työryhmällä oli kokemus, 

että perhetyön prosessista ja sisällöistä on eri työntekijöillä erilaisia käsityksiä.    
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6.6 Työn arvopohja 

 

Samanaikaisesti kartoitusvaiheen kokeilun aikana kävimme työyhteisössä arvokeskuste-

lua, jonka tavoitteena oli pohtia miten sosiaalityön eettiset ohjeet ja arvostava työote 

toteutuvat työskentelyssämme perheiden kanssa lastensuojelun perhetyön kontekstissa. 

Työn arvopohja nousi käytyjen keskusteluiden myötä entistä tärkeämpään osaan asia-

kasperheiden kohtaamisissa. Arvokeskustelu toi myös työyhteisölle näkyväksi kehittä-

mistyön viitekehystä. 

 

Työryhmä pohti asiakkaan osallistumisoikeutta lastensuojelun perhetyön näkökulmasta, 

ja totesi sen olevan lähtökohtana perhetyölle. Perhetyön toteutumisen edellytyksenä on 

perheen osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn. Pohdintaa työryhmässä herätti 

kysymys siitä, onko perheillä osallistumisoikeuden lisäksi myös osallistumisvelvolli-

suus ja vastuu osallistumisesta. Lapsen osallistumisoikeus toteutuu perhetyössä niin, 

että lapsia kuullaan, jolloin he voivat saada mahdollisuuden osallistua omaa elämäänsä 

koskeviin päätöksiin. Työntekijän tehtävänä on pitää huolta lapsen osallisuudesta, sekä 

tukea, kannustaa ja vahvistaa lasta. Vanhempien osallistumisoikeuden osalta voi työnte-

kijä toimia osallistumisen esteiden poistajana. Jos työskentely vaikeutuu esim. kielion-

gelmien vuoksi, lisää tulkin käyttö asiakkaan mahdollisuutta osallistua merkittävästi. 

Pohdimme työryhmässä myös etävanhemman osallistumisoikeutta lapsensa asioihin. 

Totesimme, että tässä on vielä kehittämistä oman yksikkömme toiminnassa. Etävan-

hempien kanssa työskentely on hyvin vähäistä, ja se perustuu useimmiten lähivanhem-

man arvioon työskentelyn hyödyllisyydestä etävanhemman kanssa. Työryhmä oli yksi-

mielinen siitä, että etävanhemman osallistumisoikeutta tulisi ehdottomasti perhetyössä 

vahvistaa. 

 

Myös asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen lastensuojelun perhetyössä herätti 

työryhmässämme paljon keskustelua. Lastensuojelussahan ensisijainen asiakas on aina 

lapsi. Perhetyössä työskentely tapahtuu kuitenkin koko perheen kanssa aina silloin, kun 

se on lapsen edun mukaista. Työryhmä piti tärkeänä työssään perheen oman elämänta-

van ja arvojen kunnioittamista. Perheen itsemääräämisoikeus koettiin perhetyössä erit-

täin tärkeäksi arvoksi. Ainoastaan jos lapsen etu tai turvallisuus on uhattuna, on työnte-

kijän puututtava asioihin, ja silloin vanhemman itsemääräämisoikeus ei toteudu. Asia-

kasperheellä on oikeus omiin valintoihin, mutta myös vastuu niistä. Itsemääräämisoike-
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utta on myös asiakkaan oikeus päättää mitä kertoo työntekijälle omasta elämästään. 

Työryhmän mielestä itsemääräämisoikeus saattaa olla uhattuna esim. psyykkisesti sai-

raan vanhemman kohdalla. Tällöin perheohjaajan rooli korostuu lapsen etujen turvaaja-

na, mutta myös samalla vanhemman itsemääräämisoikeuden puolestapuhujana. Itsemää-

räämisoikeus toteutuu parhaiten silloin kun asiakasta kuullaan ja hän voi olla vaikutta-

massa itseään koskeviin päätöksiin, joita tehdään vain hänen läsnä ollessaan. 

 

Asiakkaan oikeus tulla kohdatuksi kokonaisvaltaisesti oli yksi arvokeskustelumme ai-

heista. Työryhmä pohti mitä tarkoittaa ihmisen näkeminen kokonaisvaltaisesti ja onko 

vaarana, että lastensuojelun työntekijät hyväksyvät vain yhdenlaisen ihmisen tai van-

hemman. Puhuimme sen tärkeydestä, että vanhempaa tai lasta ei nähdä hänen ongel-

mansa kautta vaan kokonaisvaltaisesti. Pyrimme myös työssämme voimavarakeskeisyy-

teen ongelmakeskeisyyden sijaan. Lastensuojelun asiakkailla on usein takanaan pitkä 

asiakashistoria, joka on dokumentoitu useisiin eri asiakirjoihin. Keskustelimme ennak-

kotietojen vaikutuksesta asiakasperheen kohtaamiseen. Vanhojen asiakastekstien luke-

minen ennakkoon voi auttaa perheen historian ymmärtämisessä, mutta on hyvä muistaa 

tekstien olevan aina työntekijöiden näkemyksiä. Niiden pohjalta muodostunutta ennak-

kokäsitystä perheestä voi olla vaikea kohtaamistilanteissa muuttaa. Työryhmän mielestä 

kuunteleminen, kunnioitus ja läsnäolo ovat tärkeitä asiakkaan kokonaisvaltaisessa koh-

taamisessa. Tärkeää on kuulla ja ottaa huomioon asiakkaan oma mielipide ja muistaa, 

että perheen aikuisilla on muitakin rooleja elämässään kuin vanhemman rooli. Perhe-

työn työskentely on kuitenkin useimmiten rajattava vanhemmuuteen ja sen työstämi-

seen. Vanhempaa on myös hyvä ohjata pitämään huolta muistakin puolista itsessään, ja 

tarvittaessa perhetyö voi tehdä yhteistyötä esim. vanhemman oman hoitotahon kanssa. 

 

Viimeisenä arvokeskustelun aiheena työryhmä pohti asiakaan oikeutta yksityisyyteen, ja 

sen toteutumista perhetyössä. Totesimme, että asiakasasioiden salassapidosta on muo-

dostunut alamme työntekijöille ikään kuin itsestäänselvyys. Keskustelimme kuitenkin 

siitä, että asiakassuhteen luottamuksellisuuteen liittyy myös se, ettei asiakkaan asioista 

puhuta muutoin kun hänen läsnä ollessaan tai työntekijöiden kesken konsultatiivisesti. 

Asiakkaan kanssa on hyvä sopia perheen asioiden käsittelystä esim. työryhmän työnoh-

jauksessa. Yhteistyötahojen yhteydenottoon pyydämme aina asiakasperheeltä luvan, 

sekä kerromme, että työtä dokumentoidaan lastensuojelun asiakasteksteihin, jotka perhe 

saa halutessaan sosiaalityöntekijältään. 
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6.7 Käytäntöön vienti   

 

Kartoitustyöskentelyn mallintamisen ja kokeilun jälkeen uudelleen mallinnettua lasten-

suojelun perhetyön prosessia noudatetaan asiakkuuteen tulevien perheiden kanssa työs-

kentelyssä systemaattisesti. Tavoitteena on jatkaa kokeilua yhteensä vuoden ajan (ke-

vääseen 2011), ja tehdä sen jälkeen suunnitelmat jatkotyöskentelystä. Syksyllä 2010, 

tutkimusraportin kirjoitusvaiheessa, ovat työntekijöiden kokemukset kartoitustyöskente-

lystä ja sen kokeilemisesta käytännössä pääsääntöisesti hyviä. Työnkehittämisen jatko, 

ja kartoitustyöskentelyn vakiintuminen osaksi lastensuojelun perhetyön prosessia ovat 

riippuvaisia Järvenpään kaupungissa samaan aikaan meneillään olevasta organisaatio-

uudistuksesta ja sen myötä hahmottuvista uudenlaisista asiakasprosesseista.  Kartoitus-

vaiheen kehittämisestä saatuja hyviä kokemuksia voidaan kuitenkin haluttaessa käyttää 

uusien prosessien kehittämisen tukena.  



46 

7 KERÄTYN TIEDON ANALYYSOINTI JA TULOKSET 

 

 

Toimintatutkimuksen tulos ei ole jokin tietty toimintatapa, vaan uudella tavalla ymmär-

retty prosessi. Työnkehittäminen työyksikössämme jatkuu siis tutkimukseni jälkeen 

edelleen. Tutkimukseni tulokset sain viidentoista perheen kanssa kokeillusta kartoitus-

vaihe – työskentelystä, joita käsittelen tutkimusraportissani työyhteisön jäsenten koke-

musten kautta. Näitä kokemuksia kuulemalla voin saada selville miten uusi toimintata-

pa, kartoitusvaihe, muutti työntekijöiden kokemusta ja ymmärrystä perhetyön prosessis-

ta. Analysoin tutkimusaineistoani teorialähtöisesti, eli peilaan kehittämishankkeesta 

saatuja kokemuksia ja havaintojani, joita olen kerännyt tutkimuspäiväkirjaani (yhteensä 

23 A4) tutkimukseni tarkoitukseen ja tavoitteisiin sekä luvussa 3 esiteltyyn viitekehyk-

seen. Analysoinnin teen poimimalla kehittämishankkeen tarkoituksen ja tavoitteet esille, 

ja vertaamalla niitä kuuteen työyhteisön kehittämistä ohjaavaan teemaan. Tutkimusai-

neistostani ja taustateoriasta etsin tutkimuksen tavoitteiden ja kehittämistä ohjaavien-

teemojen kanssa yhtäläisyyksiä. 

 

Analyysini perustuu päätelmien tekoon yhdistämällä kokemustietoa ja tutkimustietoa. 

Päättelyni on abduktiivista (vrt. latinan kielessä abduktio tarkoittaa haltuunottoa tai 

kaappausta). Jos päätelmä ikään kuin kaapataan ilman, että sitä on johdettu yksittäisestä 

tapauksesta tai yleisestä laista, voidaan puhua abduktiivisesta päättelystä. Abduktiossa 

oletukseen voidaan päätyä intuitiivisesti, mutta se edellyttää laajaa ja monipuolista pe-

rehtymistä tapausta koskevaan informaatioon. Abduktiivinen päättely on mahdollista 

silloin kun tutkimusaineisto ei mahdollista induktiivista päättelyä, jossa yksittäisten 

tapausten perusteella voidaan päätellä yleisiä lakeja tai sääntöjä. Abduktiivisen päätte-

lyn totuutta tarkasteltaessa on pohdittava, onko tulkinnalla parannettu toimintaa tai onko 

se auttanut ymmärtämään toimintaa entistä paremmin. (Heikkinen ym. 2006, 88–93.)     

 

 

7.1 Asiakaslähtöisyys 

 

Opinnäytetyöni yhtenä tavoitteena oli perheiden omien kokemusten huomioiminen per-

hetyössä. Ajattelimme, että kuulemalla asiakasperheiden tarinat, saamme selville mihin 

he ovat valmiita yhteisessä työskentelyssä, jolloin työstä tulisi entistä asiakaslähtöisem-
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pää. Työntekijät kertoivat kokemuksinaan, että kartoitustyöskentelyn myötä asiakasper-

heiden kaikkia perheenjäseniä oli tavattu, ja heidän kokemuksiaan ja toiveitaan oli kuul-

tu aiempaa enemmän.  Erityisesti perheiden isät oli saatu aikaisempaa paremmin mu-

kaan työskentelyyn.  Pelkästään äitien kanssa työskentelyä oli pyritty välttämään jos 

perheessä oli kaksi vanhempaa.   Myös lapsia oli kartoitusvaiheessa tavattu yksilöllisesti 

ja tutustuttu heidän kokemusmaailmaansa.  

 

Asiakaslähtöisyydessä työn perustana ovat asiakkaan tarpeet, toiveet ja odotukset. Tär-

keää on, että ne otetaan huomioon juuri sellaisina kuin asiakas ne itse ilmaisee. Asiakas-

lähtöisyys siis edellyttää työntekijöiltä asiakkaan ottamista mukaan keskusteluun ja pää-

töksentekoon aidosti, jolloin yhteistoiminnan pohjana on tasavertaisuus ja kumppanuus. 

(Vilen, Seppänen, Tapio & Toivanen 2010, 27.) Jotta perhetyön prosessin tavoitteena 

oleva perheenjäsenten voimaantuminen on mahdollista, tulee perheenjäsenten kokea 

olevansa työn keskiössä. Heidän omasta kokemusmaailmastaan nousevat toiveet, sel-

viytymisstrategiat ja voimavarat luovat pohjan tavoitteelliselle muutostyölle.  

 

 

7.2 Voimavarojen ja huolten näkyväksi tuleminen 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli myös perheiden kanssa työskentelyn muuttaminen entistä 

voimavaralähtöisemmäksi, tuoden kuitenkin samalla perhetyön pohjana olevan huolen-

aiheen entistä paremmin näkyväksi, jotta sitä päästään perheen kanssa työskennellen 

vähentämään. Työntekijöiden kokemuksen mukaan kartoitustyöskentelyn avulla oli 

tullut entistä paremmin esille perheen voimavaroja ja joissain tapauksissa perhetyön 

jakso oli saattanut sen myötä lyhentyä. Perhetyö oli perustellusti voitu lopettaa lapsen 

elämäntilanteeseen liittyvän huolen poistuttua. Työntekijät kokivat myös, että kartoituk-

sen avulla heille oli muodostunut perheistä kokonaisvaltainen kuva, jossa perheenjäsen-

ten vahvuudet ja voimavarat olivat tulleet entistä paremmin esille. 

 

Työntekijöiden mielestä uusi perhetyön tilauslomake oli tuonut huolia entistä paremmin 

näkyväksi, mutta aiheuttanut samalla sen, että huolten yksilöiminen oli vaikuttanut jopa 

lisäävän huolien määrää. Työntekijät olivat kokeneet, että huolten puheeksi ottaminen 

perheiden kanssa oli kuitenkin helpottunut ja puheeksi oton kautta oli saatu käsitys siitä, 

olivatko perheenjäsenten ja lähettävän tahon huolet lapsen elämäntilanteesta saman-
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suuntaiset. Kartoitustyöskentelyn avulla huolenaiheisiin oli päästy palaamaan, keskuste-

lemaan niistä vanhempien kanssa ja löytämään tavoitteita ja keinoja huolten poistami-

seksi. 

 

Heino (2008) on todennut yhdeksi perhetyön kehittämishaasteeksi perhetyön roolin sel-

kiyttämisen asiakkaille, että he tietävät mitä heille tarjotaan puhuttaessa avohuollon 

tukitoimena tarjottavasta perhetyöstä. Mm. huolten näkyväksi tekeminen ja puheeksi 

ottaminen perheenjäsenten kanssa selkiyttää perhetyön tavoitteellista työskentelyä per-

heelle.  Hansen (2004) painottaa kuitenkin arvostavan työotteen ja voimavarojen esille 

tuomisen merkitystä perhetyössä. Luottamuksellisen yhteistyösuhteen luomisessa on 

tärkeää, että perhettä haastatellaan ja heihin tutustutaan hyvästä ja toimivasta käsin. 

Tuolloin huolta aiheuttaneet ongelmat saattavat tuntua perheestä pienemmiltä ja niiden 

kanssa eläminen on mahdollista. 

     

 

7.3 Perheiden osallisuus ja sitoutuminen 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada perhetyön asiakasperheet entistä paremmin sitou-

tumaan yhdessä sovittuun, tavoitteelliseen työskentelyyn ja kokemaan itsensä osallisek-

si lapsen elämäntilannetta koskevassa muutosprosessissa. Työntekijät olivat kokeneet, 

että perheet ovat kartoitustyöskentelyn kokeilun myötä tulleet entistä paremmin kuul-

luiksi omissa asioissaan. Työntekijöiden mielestä myös asiakaslähtöisyys työssämme oli 

lisääntynyt työryhmän yhteisen arvokeskustelun myötä. Keskustelu oli tehnyt lisäksi 

perheiden osallisuuden merkitystä näkyvämmäksi työntekijöille. Työntekijöiden näke-

myksen mukaan asiakasperheet olivat sitoutuneet kartoitustyöskentelyyn hyvin ja koke-

neet olevansa osallisina perhetyön prosessissa. Kartoituksen myötä oli päästy sopimaan 

työskentelyn tavoitteista yhdessä perheenjäsenten kanssa, ja myös tavoitteita kohti oli 

useimmissa perheissä lähdetty sitoutuneesti työskentelemään. Vilen ym. (2002) ovat 

todenneet, että jos perheenjäsenet kokevat perhetyön työskentelyn tavoitteet henkilö-

kohtaisesti tärkeäksi, he ovat valmiita panostamaan niiden saavuttamiseksi. Tärkeää on, 

että tavoitteet asetetaan niin pieniksi ja konkreettisiksi, että niiden saavuttaminen on 

mahdollista. Tärkeää on myös, että jokainen perheenjäsen voi asettaa tai olla mukana 

sopimassa omat tavoitteensa. Työntekijät ovat perheenjäsenten tukena tavoitteiden saa-

vuttamisessa ja arvioinnissa.  
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7.4 Perhetyön prosessin läpinäkyvyys 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli myös selkiyttää perhetyön työskentelyprosessia niin, 

että perheet tietävät mistä on kysymys ottaessaan vastaan lastensuojelun perhetyötä. 

Tutkimuksessani työntekijät olivat sitä mieltä, että kartoitustyöskentely oli raamittanut 

heidän työtään. Perhetyön prosessi oli tullut kartoitusvaiheen kehittämisen myötä selke-

ämmäksi työntekijöille. Myös asiakasperheille perhetyön prosessi vaiheineen, kartoituk-

sesta tavoitteelliseen työskentelyyn huolen poistamiseksi, oli työntekijöiden mielestä 

tullut näkyvämmäksi. Tähän oli vaikuttanut työntekijöiden tietoisempi paneutuminen 

prosessin avaamiseen perheille. Työntekijät pitivät myös erittäin tärkeänä, että jos per-

heellä on perhetyön alkaessa muita samanaikaisia hoito-/tukitahoja, on työntekijöiden 

yhteistyö saatava käyntiin mahdollisimman pian. Hyväksi havaittu käytäntö oli, että 

kaikki perheen tukiverkostoon kuuluvat työntekijät ovat perheen mukana perhetyön 

aloitusneuvottelussa, jolloin asioista puhutaan perheen läsnä ollessa. Tämä käytäntö 

lisäsi työn läpinäkyvyyttä ja vahvisti asiakkaiden luottamusta työtekijöihin.  Myllärnie-

mi (2007) on todennut, että olennaista työntekijän ja asiakkaiden välisen luottamuksen 

rakentumisen kannalta on, että kaikki perhetyön roolit tehdään selviksi asiakkaille jo 

perhetyön alkaessa sekä työn läpinäkyvyydestä huolehditaan koko prosessin ajan. Tämä 

mahdollistuu arvostavalla työotteella työskenneltäessä, jolloin työskentelyn pohjana on 

työntekijän ja asiakkaan keskinäinen luottamussuhde. Myös Heino (2008) on pohtinut 

tutkimuksessaan, että perhetyössä on pohdittava tukemisen ja puuttumisen ehtoja. Per-

hetyön tavoitteellisen työskentelyn onnistumisen keskeinen edellytys on perheen, ja 

erityisesti vanhempien, motivaatio työskentelyyn, jota vaikeuttaa lastensuojelussa aina 

läsnä oleva jännite vapaaehtoisuuden ja pakon välillä. Luottamuksellisen asiakassuhteen 

luominen perheeseen edellyttää aina työntekijöiltä työskentelyn läpinäkyvyyttä ja asi-

oista avoimesti puhumista. 

 

 

7.5 Perheiden valtaistuminen ja hyvinvoinnin lisääntyminen  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä asiakkaita osallistavalla työskentelyllä heidän voi-

mavarojaan ja hyvinvointiaan. Asiakasperheiden osallisuus perhetyön prosessissa oli 

työntekijöiden mielestä lisääntynyt kartoitustyöskentelyn kehittämisen myötä. Asiak-

kaat olivat mm. kertoneet työntekijöille, että haastattelut olivat herättäneet kysymyksiä 
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omasta vanhemmuudesta ja saaneet heidät pohtimaan sitä laajemmin ja syvällisemmin 

kuin aikaisemmin. Myös perheiden sitoutuminen tavoitteelliseen työskentelyyn oli pa-

rantunut. Voimaantuminen ja hyvinvoinnin lisääntyminen ovat lastensuojelun perhetyön 

pitkäkestoisia tavoitteita, joiden saavuttamisella voidaan parhaimmillaan katkaista ja 

ennaltaehkäistä ylisukupolvista huono-osaisuutta ja syrjäytymistä. 

 

Pysyvä voimaantuminen on pitkä prosessi, joka vie aikaa. Se voi kuitenkin saada alkun-

sa yksittäisestä onnistumisen kokemuksesta.    Empowerment käännetään usein suomek-

si voimaantumiseksi. Se voidaan kääntää myös vahvistumiseksi tai ihmisen sisäisen 

voimantunteen kasvuksi. Perheestä puhuttaessa voidaan käyttää myös käsitettä valtais-

tuminen, jolloin tarkastellaan perheen kykyä kantaa vastuuta. Voimaantuminen voi nä-

kyä perheenjäsenissä monilla tavoin mm. lisääntyneenä hyvinvoinnin ja elämänhallin-

nan tunteena tai myönteisyytenä. Perheenjäsenten ajatusmaailmassa voi tapahtua voi-

maantumisen myötä muutoksia, jotka näkyvät myös toiminnassa, kuten arjen hallinnas-

sa, vuorovaikutuksessa perheenjäsenten välillä tai vastuunottamisessa. Voimaantuminen 

voi olla joko hetkellistä tai pysyvämpää. Armollisuuden lisääntyminen sekä itseä että 

muita kohtaan on merkki pysyvämmän voimaantumisen kokemuksen saavuttamisesta. 

(Vilen ym. 2010, 26.)  

 

 

7.6 Tulosten tarkastelu 

 

Tutkijan on arvioitava tutkimuksen tuloksien totuudenmukaisuutta. Toimintatutkimuk-

sessa tiedon varmuutta voidaan hakea pragmatismista, jossa tiedon pätevyys perustuu 

sen toimivuuteen ja käyttökelpoisuuteen. (Heikkinen ym. 2006, 165–166.) Toimivuus-

periaatteen mukaan onnistunut toimintatutkimus tarkoittaa entistä parempaa uutta käy-

täntöä (Heikkinen 2006, 171). Tässä tutkimuksessa suunniteltiin ja otettiin käyttöön 

lastensuojelun perhetyön kartoitusvaihe. Kartoitusvaiheen tarkoituksena oli ottaa entistä 

paremmin huomioon asiakasperheen omat näkemykset ja tavoitteet työskentelylle lap-

sen hyväksi. Uutta työtapaa arvioitiin koko kehittämisprosessin ajan, ja siihen pyrittiin 

heti tekemään käytännössä huomatut, tarvittavat muutokset. Tutkimuksesta saatujen 

kokemusten perusteella voidaan todeta, että tutkimuksen avulla saatiin käyttöön uusi, 

entistä parempi työtapa.  
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Hermeneuttinen käsitys totuudesta perustuu ajatukseen siitä, että totuus rakentuu vähi-

tellen ymmärryksen lisääntyessä (Heikkinen ym. 2006, 172). Toimintatutkimusta kuva-

taan usein hermeneuttisena kehänä tai spiraalina, jossa totuus rakentuu toiminnan ja 

reflektion vuoropuheluna. Toimintatutkimuksessa ei etsitä tutkimuskysymykseen vasta-

uksia niin, että tuloksia voitaisiin esittää väitelauseina asioiden nykytilasta, vaan tutki-

muksen myötä kehittyy uusi ymmärrys tutkimuksen kohteena olleesta toiminnasta. 

Toiminta saattaa myös hahmottua tutkimuksen jälkeen kokonaan uudesta näkökulmasta. 

Tutkimusraportissa on tärkeää kuvata millaisten vaiheiden kautta uusi näkökulma on 

syntynyt. (Heikkinen ym. 2006, 173.) Tutkimukseni tutkimuskysymys liittyi entistä 

paremman, asiakasta arvostavan ja osallistavan työotteen mahdollisuuteen toimia työn-

tekijöitä ja asiakkaita voimauttavana tekijänä. Työntekijöiden kokemukset uudenlaisesta 

työskentelystä perheiden kanssa olivat sen suuntaisia, että voidaan päätellä, että asiakas-

ta osallistamalla voidaan päästä sekä työntekijöitä että asiakasperheitä voimauttavaan 

työskentelyyn.   

 

Toimintatutkimusta tehdessään tutkija saattaa joutua huomaamaan, että totena pidetyt 

asiat määritellään vallan avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että enemmän voimavaroja omaa-

vien näkemys valitaan totuudeksi ja vallan keskipisteestä etäämmällä olevia ei kuulla. 

Toimintatutkimuksenkin tuottama tieto on valtaa, joten tutkijan on kysyttävä onko tie-

dolla eettiset, yhteiskunnalliset ja ekologiset perusteet. (Heikkinen ym. 2006, 174–176.) 

Omassa tutkimuksessani asiakkaan kuuleminen oli työn kehittämisen tavoitteena. Itse 

tutkimuksessa asiakkaita ei kuitenkaan kuultu.  Kehittämishankkeen kulun ja tulosten 

arviointi jäi kokonaan työntekijöiden näkemyksen varaan. Toimintatapa oli kuitenkin 

eettisesti kestävä, koska sen tavoitteena oli asiakkaiden kuuleminen ja voimaantuminen. 
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8 LUOTETTAVUUDEN JA EETTISYYDEN ARVIOINTI 

 

 

Toimintatutkimuksen luotettavuuden arviointi on usein haasteellista sen erityislaatui-

suuden vuoksi. Heikkinen, Rovio & Syrjälä (2006) käyttävät toimintatutkimuksen me-

netelmiä ja lähestymistapoja kuvaavassa teoksessaan viittä periaatetta toimintatutki-

muksen luotettavuuden arvioimiseksi. Ne ovat historiallinen jatkuvuus, reflektiivisyys, 

dialektisuus, toimivuus ja havahduttavuus (Heikkinen ym. 2006, 149.) Valitsin nämä 

kriteerit myös oman tutkimukseni luotettavuuden arvioinnin pohjaksi ja käsittelen niitä 

tässä luvussa. 

 

Luotettavuuden lisäksi tutkijan tulee tarkastella tutkimuksensa eettisyyttä. Tutkimus-

etiikalla tarkoitetaan hyvän tieteellisen käytännön noudattamista, joka kulkee mukana 

koko tutkimusprosessin ajan ja velvoittaa kaikkia tutkimuksen tekijöitä (Vilkka 2005, 

29). Hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaessaan tutkija noudattaa eettisesti kestäviä 

tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä. Tutkimustulosten on täytettävä tieteelliselle 

tutkimukselle osoitetut vaatimukset eli tuotettava uutta tietoa tai esitettävä, miten ole-

massa olevaa tietoa voidaan yhdistellä tai hyödyntää uudella tavalla. Tutkijan on myös 

noudatettava rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta sekä tutkimustyössään että 

tutkimuksen tulosten esittämisessä. (Vilkka 2005, 30.) 

 

 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Historiallisen jatkuvuuden periaatteen mukaan toimintatutkimusprosessi sijoittuu aina 

tiettyyn historialliseen yhteyteen, jossa lähtökohtana on, että toiminta ei ala tyhjästä eikä 

pääty koskaan (Heikkinen ym. 2006, 149). Tämä tutkimus oli suoraa jatkumoa työyhtei-

sössämme aiemmin toteutetulle kehittämiselle, jota kuvasin opinnäytetyöni taustoissa. 

Asiakasperheiden osallisuutta perhetyössä pyrittiin lisäämään kiinnittämällä ensin huo-

miota lapsilähtöisyyteen. Tässä tutkimuksessa kehitettiin perhetyön aloitusvaihetta pyr-

kimällä osallistamaan lapsen lisäksi perheen vanhempia.  Noudattaessaan historiallisen 

jatkumon periaatetta tutkija tarjoaa tutkimuksensa raportoinnissa lukijalle mahdollisuu-

den seurata syy-seurausketjuja (Heikkinen ym. 2006, 151). Tutkimusraportissani kuva-

sin työnkehittämisprosessin eri vaiheineen ja perusteluineen, miksi johonkin ratkaisuun 
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päädyttiin. Toimintatutkimus nosti myös esiin haasteita jatkokehittämiselle. Kehittämis-

haasteita käsittelen tutkimukseni pohdinnassa. 

 

Reflektiivisyysperiaate tuo tutkimukseen läpinäkyvyyttä ja on toimintatutkimuksen pe-

ruskäsitteitä. Tutkijan kuvatessa käyttämäänsä aineistoa, menetelmiä ja tutkimuksen 

etenemistä, tulevat arvioitaviksi tutkijan ajatusten synty ja niiden näytön pitävyys. Toi-

mintatutkimuksen sykli, jossa toimintaa jatkuvasti reflektoidaan, tuottaa jatkuvasti uusia 

toiminta- ja tutkimustapoja, joskus jopa uuden tutkimuskysymyksen. (Heikkinen ym. 

2006, 154.) Tutkimusraportissani kirjoitin auki tutkimuksen aikana työyhteisössä tapah-

tuvaa reflektiota sekä reflektoin samalla omaa ajatteluani ja toimintaani. Tätä aineistoa 

olisi raportissani voinut olla enemmänkin. 

 

Dialektisuusperiaate perustuu ajatukseen, jossa sosiaalinen todellisuus rakentuu vuoro-

vaikutuksessa ja dialogissa toisten kanssa. Samaan tapaan voidaan ajatella sosiaalisen 

toiminnan rakentuvan toimintatutkimuksessa.( Heikkinen ym. 2006, 154.) Toimintatut-

kimuksena toteutettava työnkehittämishanke elää työyhteisössä koko ajan, nostaen esiin 

uusia ajatuksia ja ideoita. Samanaikaisesti työn kehittyessä hankkeen suunnitelman mu-

kaisesti, hanke muuttaa muotoaan työyhteisössä käytävän dialogin myötä. Dialektisuus-

periaatteen mukaan tutkija tuo tutkimusraportissaan esille monia erilaisia näkökulmia, 

erilaisia tulkintoja ja ristiriitaisuuksia. (Heikkinen ym. 2006, 155.) Tuon tutkimusrapor-

tissani esille argumentteja ja mielipiteitä, jotka nousivat joko aiemmista lastensuojelun 

perhetyötä koskevista tutkimuksista tai omasta toimintatutkimuksestani. 

 

Toimivuusperiaatteen mukaan toimintatutkimusta arvioidaan sen käytännön vaikutusten 

(esim. tutkimuksen hyödyn tai osallistujien voimaantumisen) kannalta (Heikkinen ym. 

2006, 155). Tutkimus saattaa myös osoittaa kokeillun käytännön toimimattomaksi ja 

tuottaa siten arvokasta tietoa kehittämisprojektille. Tutkimusraportissa on tärkeää kuva-

ta sekä tutkimuskohteena olleen käytännön että tutkimusprosessin vahvuudet ja heik-

koudet. Tutkimuksen hyödyllisyyden tarkastelussa on tutkijan syytä pohtia myös valtaa: 

kenen näkökulmasta tulokset ovat toimivia tai hyödyllisiä ja millä perusteilla. Onnistu-

neen tutkimuksen hyötynä on myös osallistujien voimaantuminen. Toimivuusperiaatetta 

on hyvä syventää pohtimalla tutkimuksen käytännöllisiä seurauksia eettisestä näkökul-

masta. (Heikkinen ym. 2006, 156–158.) Tarkastelin tutkimusraportissani tutkimukseni 

toimivuutta sekä työntekijöiden että asiakkaiden näkökulmasta, sillä tutkimukseni ta-
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voitteena oli sekä asiakkaiden että työntekijöiden voimaantuminen. Työntekijöiden ää-

ni, ja kokemus voimaantumisesta tuli tutkimuksessa kuuluviin, mutta asiakkaiden ääni 

jäi heikommaksi. Asiakkaan hyötyä ja voimaantumista arvioivat tutkimuksessani työn-

tekijät. Asiakkaiden kokemukset jäivät tämän tutkimuksen osalta jatkotutkimushaas-

teeksi.  

 

Havahduttavuuden periaatteen mukaan hyvä tutkimus havahduttaa ajattelemaan asioita 

uudella tavalla. Tutkimusraporttia kirjoittaessa on pyrittävä tekemään tutkimus eläväksi 

ja todentuntuiseksi. (Heikkinen ym. 2006, 159–160.) Pyrin nostamaan tutkimuksellani 

esiin asiakastyön työtapojen vaikutusta asiakkaan osallisuuteen ja sitoutumiseen. Eri-

laisten, uusien työmenetelmien yleistyessä ja työntekijöiden keskittyessä menetelmien 

hallintaan, saattaa asiakastyöstä unohtua oleellisin, ihmisen kohtaaminen. Tutkimukseni 

nostama ajattelutapa ei ole uusi, mutta nykyisen kiireisen työtahdin keskellä kuitenkin 

havahduttava ja perusasioiden äärelle johdattava. Asiakkaan aito kohtaaminen, arvostus, 

ja osallistaminen omissa asioissaan luo hyvän, luottamuksellisen työskentelypohjan 

haasteelliselle lastensuojelun perhetyölle. 

 

 

8.2 Tutkimuksen eettisyys  

 

Tutkimusetiikalla tarkoitetaan hyvän tieteellisen käytännön noudattamista, joka kulkee 

mukana koko tutkimusprosessin ajan ja velvoittaa kaikkia tutkimuksen tekijöitä (Vilkka 

2005, 29). Hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaessaan tutkija noudattaa eettisesti kestä-

viä tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä. Tutkimustulosten on täytettävä tieteelliselle 

tutkimukselle osoitetut vaatimukset eli tuotettava uutta tietoa tai esitettävä, miten ole-

massa olevaa tietoa voidaan yhdistellä tai hyödyntää uudella tavalla. Tutkijan on myös 

noudatettava rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta sekä tutkimustyössään että 

tutkimuksen tulosten esittämisessä. (Vilkka 2005, 30.) Omassa tutkimustyössäni nouda-

tin eettisyysperiaatteita, toimin rehellisesti ja huolellisesti sekä esitin työskentelymallin, 

jossa yhdistyvät perhetyöstä tehty tutkimus, työyhteisön kokemukset ja työskentelyn 

arvopohja. 

 

Toimintatutkimuksessa tutkija on osa tutkimaansa yhteisöä. Tutkijan tulee pohtia, miten 

hän voi tutkijana välttää liiallista samaistumista tutkimuskohteeseensa (Eskola & Suo-
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ranta 1998, 130). Koska toimintatutkimuksella on aina tavoitteita, on tutkijan myös ky-

syttävä kenen määrittämistä arvoista tavoitteet nousevat. Tämä kysymys on tärkeä, kos-

ka toimintatutkimuksessa on kyse interventiosta. Tutkijan on pohdittava, minkälainen 

puuttuminen on kehittävää.(vrt. Eskola & Suoranta 1998, 131.) Osallistavassa toiminta-

tutkimuksessa työryhmä jakaa vastuuta toiminnasta tutkijan kanssa, ja tutkija toimii 

alullepanijana, motivoijana ja kokoojana tutkimushankkeessa. Pohdin omassa tutkimuk-

sessani subjektiivisuutta ja objektiivisuutta, joiden rajapinta oli häilyvä ollessani osa 

tutkimaani työyhteisöä. Tutkimus oli myös interventio sekä työyhteisön toimintaan että 

asiakkaiden elämään. Työyhteisö oli koko prosessin ajan mukana reflektoimassa han-

ketta, jonka tavoitteena oli sekä työyhteisön että asiakasperheiden voimaantuminen. 

 

Vilkan (2006, 56) mukaan tutkimus on aina interventiota tutkimuskohteen jäsenten elä-

mään. Tuomen ja Sarajärven mukaan mitä vapaamuotoisempia ja avoimempia tiedon-

hankintamenetelmiä tutkimuksessa käytetään, sitä enemmän ne muistuttavat normaalia 

ihmisten välistä arkielämän vuorovaikutusta, ja sitä enemmän korostuvat myös tutki-

muksen tekemisen eettiset kysymykset. Erityisesti käytettäessä osallistuvaa havainnoin-

tia, aktivoivaa osallistuvaa havainnointia tai kokeilemalla oppimista tutkimusaineiston 

keräämisessä, on tutkijan pohdittava eettisiä kysymyksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

122.) Tutkijan aktivoivalla havainnoinnilla on kaksinainen merkitys tutkittavien elä-

mään, se rikkoo aina tutkimuskohteen arkea. Tutkijan väliintulo myös paljastaa sekä 

tutkijan että tutkimuskohteen elämään kuuluvia itsestäänselvyyksiä ja säännönmukai-

suuksia, joiden mukaan ihmiset eivät tiedosta toimivansa. (Vilkka 2006, 57.) Omassa 

tutkimuksessani aktivoiva osallistuva havainnointi kohdistui työyhteisön jäseniin, jotka 

olivat koko tutkimusprosessin ajan tietoisia hankkeen kulusta ja havainnoitavana olos-

taan. Tutkimusraportissa havainnot esitettiin siten, ettei niistä ole mahdollista tunnistaa 

yksittäisiä työntekijöitä.  Työyhteisö kävi avointa dialogia koko kehittämishankkeen 

ajan sen aikana esiin nousseista kysymyksistä. 

 

Eettistä pohdintaa herättävät tutkijan tutkimuksen aikana tekemät omat muistiinpanot 

esim. tutkimuspäiväkirja, tulisiko ne näyttää tutkittaville. Muistiinpanoista ei usein sel-

viä, miten tutkija aikoo niitä käyttää, ja irrallaan luettuina ne saattavat johtaa vääriin 

tulkintoihin. Muistiinpanot käyvät tutkimuksessa dialogia alan tutkimuksen ja kirjalli-

suuden sekä tutkijan muun tutkimusaineiston kanssa. On hyvä jos tutkittavilla on mah-

dollisuus arvioida tulkintaa, johon tutkija on tutkimuksessaan päätynyt ja verrata, miten 
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se vastaa tutkittavien ymmärrystä asioista. (Vilkka 2006, 36.) Omassa tutkimuksessani 

kirjasin havaintoja tutkimuspäiväkirjaani ja otin niitä esille kehittämishankkeen aikana 

työyhteisössä käydyissä keskusteluissa. Huomioitani kirjasin tutkimusraporttiini, joka 

kuvasi tutkimushankkeen etenemisen alusta loppuun asti. Työyhteisön jäsenillä on 

mahdollisuus tutustua raporttiin sen valmistuttua. Ajan puutteen vuoksi se ei ollut rapor-

tin kirjoittamisen aikana mahdollista.   
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

 

Tämä omassa työyhteisössäni toteutettu toimintatutkimus osoitti kiistatta sen, että työn 

ääreen pysähtyminen kiireisenkin arjen keskellä on tärkeää. Vaikka työn arvopohja ja 

perustehtävä ohjaavatkin työntekijöiden työntekoa, saattavat työyhteisön yhteinen poh-

dinta ja arvokeskustelu vahvistaa yhteistä näkemystä, ja tuoda voimaantumisen koke-

muksen työyhteisön jäsenille. Erityisen merkitykselliseksi työntekijöiden voimaantumi-

sen tekee se näkökulma, että voimaannuttuaan itse voivat työntekijät olla mahdollista-

massa ja tukemassa myös asiakkaidensa voimaantumisprosessia. 

 

Lastensuojelun perhetyön asiakasperheet ovat usein asiakkuuteen tullessaan tilanteessa, 

jossa perheen lapsi ja/tai vanhemmat kokevat epäonnistuneensa suhteessa heille asetet-

tuihin odotuksiin, ja saattavat siten kokea lastensuojelun tarjoaman tuen puuttumiseksi 

perheen tilanteeseen ja uhkaksi itselleen. Tällöin on suuri merkitys sillä, miten perheen 

ja työntekijän välinen vuorovaikutus ja sen pohjalta muodostuva luottamussuhde lähte-

vät rakentumaan. Työntekijöillä on aina vastuu vuorovaikutuksen rakentamisesta, ja 

arvostavalla, asiakasta osallistavalla työotteella on mahdollista saavuttaa luottamuksel-

linen asiakassuhde lastensuojelun kontekstissakin toimittaessa. 

 

Kehittämämme kartoitustyöskentely, joka sijoittuu lastensuojelun perhetyön alkuun, 

osoittautui hyväksi tavaksi tutustua perheeseen, kuulla heidän omia näkökulmiaan ja 

luoda pohjaa tavoitteelliselle työskentelylle. Tärkeäksi asiakastyön menetelmien kehit-

tämisen rinnalla nousi työyhteisön arvokeskustelu, jonka pohjalta kartoitustyöskentelyn 

merkitys asiakasperheiden näkökulmasta katsottuna kirkastui perheohjaajille. Tämän 

tutkimuksen ja mallinamme olleen, Nurmijärven kunnassa toteutetun perhetyön kehit-

tämishankkeen pohjalta, voidaan todeta, että asiakkaiden osallistaminen perhetyön pro-

sessiin on eettisesti kestävä työtapa, jolla voidaan parhaimmillaan saavuttaa pitkäkestoi-

sia vaikutuksia ja hyvinvointia asiakasperheiden elämässä. Työskentelymallin hyödyn-

nettävyys perheiden kanssa työskenneltäessä on hyvä, ja vastaavanlaisissa lastensuoje-

lun perhetyön yksiköissä se on otettavissa käyttöön sellaisenaan.   
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10 POHDINTA 

 

 

Toimintatutkimus oli mielestäni hyvin toimiva menetelmä tämän kaltaisessa tutkimuk-

sessa. Se antoi mahdollisuuden tutkia, pohtia, arvioida yhdessä ja jatkaa tutkimista. Se 

mahdollisti myös eri näkökulmien liittämisen mukaan kehittämishankkeeseen. Arvo-

keskustelu työyhteisössä lähti ensin käyntiin erillisestä opiskelutehtävästäni, etiikan 

opintopiirinä.  Heti ensimmäisessä arvokeskustelussa kuitenkin huomasimme arvopoh-

jan liittyvän oleellisena osana kehittämishankkeeseemme, ja liitimme kartoitusvaiheen 

kehittämisen ja arvokeskustelun yhteen. Toimintatutkimusta kuvaavan raportin kirjoit-

tamiseen minulle jäi niukasti aikaa, mikä asetti haasteita toteutetun tutkimuksen kuvaa-

miselle.       

 

Itselleni tämä tutkimus oli matka. Tutustuin matkalla asiakasperheideni näkökulmaan, 

työyhteisöni arvomaailmaan, perhetyön tutkimukseen sekä itseeni työntekijänä ja tutki-

jana. Rooli tutkijana omassa työyhteisössä tarjosi paljon haasteita, ja kysymys riittäväs-

tä objektiivisuudesta oli jatkuvasti läsnä. Toisaalta tuttu toimintaympäristö ja yhteinen 

arki kanssatutkijoideni kesken auttoivat minua tutkimuksen tekemisessä. Matka oli työ-

yhteisön yhteinen, lähti yhteisestä tarpeesta kehittää työtä ja jatkuu yhteisenä kokeiluna 

ja kehittämisenä edelleen. Mukaamme matkalta saimme arvostavan, asiakasperheitä 

osallistavan työmenetelmän, jonka avulla teemme jatkossakin haasteellista ja merkityk-

sellistä työtä järvenpääläisten lastensuojeluperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.  

 

Työyksikön lähiesimies toimi tutkimukseni ajan työelämän mentorinani. Hänen kans-

saan kävin säännöllisiä keskusteluja, joiden tarkoituksena oli varmistaa hankkeen ete-

neminen ja aikataulussa pysyminen. Keskusteluissa myös reflektoitiin työn kehittämistä 

ja sovittiin koko työyhteisön yhteisistä päivistä, joissa kehittämishanketta voitiin tarkas-

tella. Tutkijana viestitin työyhteisölle koko tutkimuksen ajan sen vaiheista sekä sovin 

esimiehen kanssa viestinnästä yhteistyökumppaneille. Tutkimuksen ajan työyhteisö ar-

vioi yhdessä kehittämistä ja teki johtopäätöksiä kehittämisen vaikutuksista työskente-

lyyn. Uuden työmallin kokeiluvaiheessa uutta työskentelytapaa arvioitiin myös työpa-

reittain ja siitä keskusteltiin asiakasperheiden kanssa. Näitä kokemuksia jaoimme työ-

ryhmän yhteisissä viikkopalavereissa. Tärkeimmän yhteistyötahon, sosiaalityöntekijöi-

den, tiedottamisesta pidimme huolta koko tutkimuksen ajan. 
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Jatkotutkimushaasteeksi tästä tutkimuksesta nousi selvittää asiakasperheiden omia ko-

kemuksia ja mielipiteitä lastensuojelun perhetyön mahdollisuudesta auttaa ja tukea hei-

tä, sekä tuoda esiin heidän kokemustaan osallisuudesta ja voimaantumisesta. 

 

Tämä opinnäytetyö kuvaa työyksikkömme työnkehittämisprosessin ja siitä saatuja ko-

kemuksia, siltä osin kuin se on ajallisesti mahdollista. Tutkimusraportti kirjoitettiin syk-

syllä 2010 ja kehittäminen jatkuu työyhteisössä ainakin kevääseen 2011 asti. Tutkimuk-

sen loppuraportti luovutetaan työnantajan käyttöön sekä yhteistyökumppaneiden luetta-

vaksi. 
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